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Ivan Albreht

:

Fantazija o življenju.

vJtrok toži

:

V svet bi oi — pa ne smejo,

v svet bi želje — pa ne vejo,

kam in kako . . .

Vrag vdbi:

Moja pot — glej, kak bela,

moja pot — kak veselá

vábi v nebo!

Starec pláka :

Šel sem. Zdaj — kako bi dalje ?

Vsa pota mi sneg zápal je

in vrnitve ni.

V pristanú.

o hrepenenjem in zavistjo sem te Ijubil

Tigra dva, želea pléna,

moje so bile oi, žaree v ognju grelia.

In še danes mi je težko

in še danes me je srani.

Glej oi : V njih žarenju je trpljenje,

bol, ki sem jo v blodnjah pil.

Pusti, da izplakam krivdo

na teh tvojih grudih belih,

daj, da ti oi poljubim,

ki Boga lepote v strahu nežnem

so molile, tajnost tvojo skrito veliine . .

„Ljubljanski Zvon" XXXIV. 1914. 1.



Ignacij (jruden : Ob Adriji

If^nacij Gruden:

V oštariji kraj vaši

se harmonika glasi."

Ribii v obraze vsi ožgani,

ribii klobukc vsi postrani

plešejo po dva in dva.

Hlae krátke do kolen,

kamižole prek ramen,

srajce pisane razpete,

prsi vroe in razgrete,

suha lica potná vsa,

Ob Adriji.

1.

divje vsevprek se vrtijo

da oi se vsem žarijo,

da šibe se jim kolena:

kri mladeniško-ognjena

jim po žilali divje vre. —

Hej to danes vam je ples,

petje in krianje vmes,

to vam ribiški je pir

vse popoldne, ves veer

in vso no, vso no do dne.

2.

r o jutranjem lovu

ribii na krovu

mreže šivajo.

Lesene igle vbadajo,

trpljenje si odkrivajo . . .

Doma otroci stradajo,

ženice Itc mrtvaških,

sinovi v rovih, po tovarnali,

po kamnolomih in kasarnah,

po ulicali tržaških

pa here se prodajajo . . .

In ribii zavzdihnejo

bolestne in ntihnejo. —
Ob jambore naslonjeni,

mole nad mreže sklonjeni,

lesene iglc vbadajo

z obrazom žalostnim

in zdi se jim in zdi se jim,

da si srce prebadajo.



Ivan Cankar: Ottakring.

Ivan Cankar:

Ottakring.

E in elegant i

vergeben."

môbliertes Zimmer ist fiir einen soliden Herm zu

Pavel Negoda se je grenko nasmehnil in je šel dalje.

„Nemšina je pravilna, soba je elegantná in gospod mora biti

soliden , . . Pavel Negoda, kreni v strán, dale v strán; ta cesta ni

za junake tvoje sorte
!"

Cesta je bila široká, svetla in buna. Od obeh stráni so se

stekale vanjo mrane, ozke ulice, kakor da bi se v solnno reko,

posuto s parniki in olni, spušali smradljivi kanali. Ko je stopil

Pavel Negoda v tiho ulico, se je poutil koj bolj domaega. Zapihal

mu je v lica prijeten hlad, kakor da so se bile zaprie za njim duri

žarko razsvetljene, šumné dvorane. Dvoje svetov je bilo, drugi tik

poleg drugega. Tuja sta si bila in daljna, ali vendar je bil komaj

plitev jarek med njima. Odkod bui to življenje? Od onstran morja?

Troje korakov je do njega.

Blodil je dalje, vsekrižem po neznanih ulicah, ki so si bile

isto enake. Prišel je do pasú, ki v širokem toku objema notranje

okraje cesarskega Dunaja. Predno se je nameril onstran svetlega

obroa, se je z dolgim pogledom ozrl doli na mesto. Rumenkasto

sivá megla prahu in dima, bolna soparica, žehtea iz vroinega,

nasilno razbianega življenja, je nepremina visela nad slokimi stolpi,

štrleimi iz ogromnega, zamolklo šumeega in valujoega jezera.

Pavel Negoda je stal na bregu.

„Na produ . . . naplavljenec!" je pomislil. „Za také bojazljive

plavae ni to jezero ! lovek se ne sme spomniti, da je bil ustvarjen

za trda tla in da nima plavut; tak spomin, pa e prešine dušo le

za trenotek, je že poguba . . . Vendarle bi rad enkrat, vsaj enkrat

pogledal tja na dno; rad bi slišal, vsaj enkrat slišal, kakšen jezik

da govore tam zdolej pod sivimi valovi; rad bi obutil, kakšne

misii da mislijo . . . e imajo v svoji duši druganega Boga, e je

njih življenje in nehanje loveškim oem tako zastrto, tako tuje,

nemo in polno skrivnosti, kakor življenje in nehanje tistih bitij, ki

jih ne poznamo in katerim zategadelj oitamo, da nimajo duše . . .
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e so morda v svojcni tcmiiem, zakrknjenem tajinstvu enaki psom,

makám in papigam ..."

Domislil se je, kako ga je še negodnega mladica vziiemirjal

in trápil obutek, da je isto sam na svetu. Verjeti ni mogei, da je

življenje samo eno ter da vse, kar je, živí tisto edino življenje. Zdelo

se mu je nespodobno, da zasmeliujejo loveka, ki posluša, „kako

tráva raste". Zakaj bi ne živela bilka na loki svojega sijajnega živ-

Ijenja? Zakaj bi ne vedela, kaj da je prešernost mladosti, kaj slast

in bolest Ijubezni in kaj da je groza pred smrtjo? Povedati ne more,

ker nima glasu, loveškemu ušesu razumljivega ; ali kdo bi bil pre-

drzen ter bi rekel, da je nemá? . . . Kamorkoli sc prestopiš, kjerkoli

se ti ustavi pogled, odpovsod ti zastrmi v lice tuj svet, ki ti v

svojih globoinah ostane skrit na vekomaj. Govoriš s svojim bratom,

ali beseda je votel zvok, ne razodene niesar; umolkneta, spogledata

se plalio ter povesita oi, da bi ponevedoma ne izdala driig dru-

gemu, kar hranita skopuško v devetkrat zaklenjenem dnu srca. Sam

si, lovek, na tem božjem svetu ! Svet med svetovi. Ce se ti po-

srei, kar se ni še nikomur, da razglobiš poslednje skrivnosti enega

samega teh svetov, ti jih ostane še miljarda neznanih. Zatorej ne

iši brezkoristnega spoznanja
;

glej edinole, da se ob nobenega

pretrdo ne zadeneš ter se ob njegovem oklepu ne zdrobiš! . . .

Pavel Negoda je krenil preko širokega pasu na ono strán, tja,

kjer je pod zelenim Galitzinbergom in pod prisojno Sophienalpo

zgrmadeno in zveriženo ogromno, mrano mesto snženjstva, uboštva,

gladu in grelia. Cesta, po kateri se je bil nameril, je bila široká in

ravna, kakor s rtalnikoni potegnjena práv do vznožja hribov, do

tiste razdrapane, ilovnate pustinje, ki je bila neko trávnik, dokler

je ni dosegel strupeni žar mesta. Na obeh straneh ceste so se ne-

pregledno vrstile mrke, trinadstropne liiše; veinoma so bile še

nove, nekatere še ncdograjene; toda navidez so bile vse že stoletne,

nadebelo zaprasene in okajene; glad in greh bi udarila svoj rni

peat na samo mramorno palao.

„Ein Zimmer zu vermieten . . . ciii Kabinet zu vergeben . .

.

ein Bett fiir einen Herrn . . . zwei Betten ..."

Na vsakih liišnih vrátili je viselo po dvoje, po troje listkov.

Pavel Negoda je vsakega posebej tako pazijivo in natanko bral,

kakor da je bilo tam že zapisano, kakšna da je izba, tesná ali pro-

storna, svetla ali mrana, e je pohištvo zelo siromašno, od stari-

narjev in sosedov po nakljuju na kup znešeno, e je postelja

snažna, e je stenic veliko ali malo, kakšna da je gospodinja, e
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je priljudna in postrežljiva, e je stará ali mlada, e je okrogla,

smehljajoa, zgovorna vdova, ali e ima moža pijanca in kopo

umazanih, razcapanih, venomer krieih otrok. Zares je bilo na

listkih marsikaj zanimivega ; en sam stavek je pa bil, púst in kratek,

ali bil je naslov za dolgo povest . . . „Zwei Betten!" . . . Kako

žive ti Ijudje, kdo so? Dvoje postelj bi oddali; kje leže sami? Na

tleh pa, na slamnicali, vsivprek, moški, ženské in otroci; moški

kolnejo in kvantajo, ženské tarnajo in opravljajo, otroci krie . . .

Ugledal je celo listek, na katerem je bilo napisano : „Ein billiges

Bett, auch fíir zwei Herren!",.. Postelja za dva gospoda! Kakšna

je tista postelja in kdo, odkod sta tista dva gospoda, ki bi bila

zadovoljna z eno samo posteljo? Tam kje na dvorišu je izba,

smrdea po žganju, po jetiki in po otrocih. Deset ali dvanajst Ijudi

prenocuje v tej izbi ; težko jih je prešteti, ker leže v klopkali in

gruah po vseh kotih, vzdolž in poez, kakor že je, glava ob glavi,

noge vsekrižem ; lovek bi se ozrl proti stropu, e ni še tam na

kakšen nain pripeta blazina. In vendar je prostora še za dvoje

gospodov; kje pa? Pod mizo ne, ker rnize ni ! Ali gospoda bosta

dobila svojo slamnico, kjerkoli že; poívala bosta, trudna od vsega,

hropla strup iz bolnih plju; nevošljiva si bosta za odejo, sporekla

pa se ne bosta nikoli, ker sta si brata v prokletstvu ; in tako brat-

stvo drži! — Pavel Negoda si je ogledal hišo od zunaj ; ogromno

trinadstropno poslopje, vse posuto z bahavimi, neokusnimi štuka-

turami; nekateri akantovi listi so bili odkrnjeni, obložení pa so bili

vsi z debelo plastjo prahu. „Kakor plesalka v predmestni beznici:

našminkana in zlepotiena se vrti v šumeem, blešeem krilcu ter

razkazuje suha bedra, smrdi pa po kugi in kvargljih!" -

Ni se mu mudilo; bolj je ogledaval nego iskal. Dale je bilo

še do veera. Jesensko solnce se je upiralo v najvišja okna; in

zasvetila so se v veseli zlati lúi celo ta mrana okna, podobná

udrtim oem jetinega loveka.

Bral je na listku, da je v najem soba „za visokošolca".

„To se pravi naravnost govoriti ! eprav smo zaradi neugodnih

razmer prisiljeni, da stanujemo v teh za našo izobrazbo in za naš

stan ne popolnoma primernih krajih in da ponujamo sobo v najem,

vendarle ne maramo za gostaa kakšnega potepuha pocestnega ! . .

.

Treba je pogledati, emu si žele visokošolca in nikogar drugega!"

Napotil se je v tretje nadstropje in je pozvonil. Odprla mu je

starikava suhljata, rno obleená ženská in ga je prcinerila s strogim,

neprijaznim pogledom od glave do nog.
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„Ali je tukaj soba v najem ... za visokošolca?"

„ukaj, prosim!"

Odprla je diiri v izbo.

„Fani !"

Pred klavirjem je sedelo mlado dekle. Spogledali sta se za

kratek hip, nato pa je dekle naralilo odkimalo. Starká je bila v

ocitni zadregi.

„Oprostite . . . pozabila sem . . . moja herka je danes zjutraj,

ko sem bila na trgu ..."

„Ali mama . . . kaj pa to zanima gospoda?"

„Ni ne de . . . ni ne de, milostivá!" je hitel Pavel Negoda

in smeh ga je dusil. Na stopnicah se je tlesknil z dlanjo po elu

ter se veselo zasmejal.

„Kaj pa je bilo treba še gledati? Saj bi si bil lahko mislil!...

Za visokošolca! ... Ali fánt je bil premalo eden ! ... Oj dekle,

dekle, ne bodi tako onegasto! Mlado si in neízkiišeno, še cmerilo

se boš za menoj in za slabšími od mene, pa ga ne bo od nikoder,

da bi pozvonil! . . . Navsezadnje ... tak res nisem, da bi šolarice

gledale za menoj!"

Prišel je mimo brivnice in je stopil pred ogledalo ob vratih.

Videl je slokega, „za lase kvišku potegnjenega" fanta; tudi ozkolini,

golobradi obraz je bil nekako „potegnjen" ; oi so gledale preplašene

in zaudene, roke so štrlele dolge in nerodne iz prekratkih rokavov.

Obleka je visela na njem olilapno in cunjasto kakor na kolu.

„Nákaza!" je zamahnil zlovoljen. „Kje si ukradel to suknjo, ki

ni bila merjena zate? Saj si ves kakor . . . ukradena suknja! Ves,

še v duši!"

Odklonilo ga je neznano dekle, ni preve lepo in najbrž tudi

ni preve pametno. Smejal se je naglas, ali vendar si sam ni utajil

da ga je bilo ob tistem zaniljivem odkimanju nekaj zbodlo in za-

bolelo. „Se psu ni práv, e ga postrani pogledaš!" Zazdel se je

sam sebi zopern, neroden in neumen.

„Kaj bi prcmišljeval in iskal, kam da naj se prištulim, med
kakšne Ijudi! Kamorkoli pridem, povsod bom napoti, nikjer zaželjen,

nikomur drag!"

Zael si je ogledovati ženské, ki jili je sreaval. Ni jili bilo

nniogo, mlade in lepc skoraj nobene. Kolikor je v telí krajili mla-

dosti in lepote, je práv posebne vrste. Uvela je, še predno je bila

dozorela; mladosti samé ni vc, lepote ne; le sled je še, le spomin.

Spomin na nekaj, kar bi moralo biti resnino in živo po vsej božji
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pravici, pa je bilo zadušeno v kali. Otroci so se podili po esti,

kriali so, igrali iii lovili, kakor vsi drugi otroci; toda obrazi so bili

prestari, preohlapni, preve izkušeni
;

„v strupenem prahu so po-

valjani", je pomislil Pavel Negoda in hlad mu je spreletel srce. In

strah : „Kaj sem jim podoben, da me je gnalo mednje?"

Prišla mu je naproti mlada ženská, zelo drobná in nežná, v

život in lica še otrok, v izraz oi in ustnic že dozorela ženská, ki

je bila spoznala življenje ter ga z grenkim smehljajem zavrgla. Ko
je šla tik mimo, ga je pogledala izpod težkih las naravnost in na-

tanko; zdelo se mu je celo, da ga je bila pozdravila, eprav le

mimogrede, le v razmišljenosti, morda ob spominu na koga drugega.

Razveselil se je in lažje mu je bilo.

„Zahvaljena za pozdrav, pa e si ga dala ponevedoma, ob

spominu na onega drugega, ki je bil šel in ga ve ne bo ! . . . Sestra

si mi v duši, ni drugae ni ! Sorodniki se spoznajo na prvi pogled,

eprav se niso videli svoj živ dan. Nekje je skrivno znamenje, zašije

iz oi, poklie na ustnice tih smehljaj. Sreujemo se po nakljuju,

ne vemo si imena. pa vendar je med nami zvestejša vez, nego med

brati in sestrami po krvi!"

Zablodil je v tesno, pusto ulico. Hiše so bile tam starinske,

nizke in dolge, morda poslednji ostanki izza vaških asov. Tuintam

se je bila razmahnila med njimi ogromna fabrika s slokimi, zarnelimi

dimniki. Na križišu ulic se je prikázala asih razsežna jasa, ki je

bila od dale parku podobná; krivenastih, golih, zaprašenih dreves,

samo spomin mladosti in lepote, okamenelo senco življenja, ki ga

nikoli bilo ni. Zapihal je veter in ves grozotni park s pesternami,

voziki in otroci je bil závit v rumenkast, zadušljiv prah.

Z vegastih vrat pritline, sajaste hiše ga je klical nápis:

„Ein Gabinet zu fermiten !"

Papir se je svetil od masti; najbrž je bila neko slanina zavitá

vanj. Pisava je bila okorna, težka roka se je bila trudoma poizkušala

na papirju.

Šel je po dolgi veži ter prišel na prostorno dvoriše, z okroglim,

spolskim kamenjem postlano in prepreženo s rnimi lužami pomij.

Na obeh straneh dvoriša so se vrstile duri ; nekatere so bile odprte

in smrdelo je po neopranem, v blato, žganje in bolezen zakrknjenem

ubostvu ; otroci so vrešali, ženské so se prepirale s cvileimi

giasovi.

„Na prvé duri potrkam!" je rekel Pavel Negoda in je tako storil.

„Kaj bi radi?"
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Na pragu se je prikázal postareii dedec, v copatah in golorok.

Na razgubano elo so mu padali v kuštrih sivi lasje, gledal je

napol osorno, napol zaudeno, v rni, smolasti roki je držal škorenj.

„Ali bi vi dali kabinet v najem?"

„Bi . . . ampak ..."

Premeril ga je nezaupno in v zadregi.

„Bi že . . . ampak kabinet še ni isto v redii ... saj lahko

pogledate!"

Šla sta preko dvoriša na drugo strán ; tam je starec odprl

nizke duri ter pokazal v izbo, ki je bila popolnoma prazna.

„Glejte . . . saj sem rekel, da še ni isto urejena! Ampak do

noci bomo že napravili, bomo že napravili!"

Izba je bila podobná vlažnému brlogu. Nekdo jo je bil za silo

in le površno pobelil; stene so bile lisaste, tla so bila z ometom

posuta in od apna oškropljena. Ob durih je bilo vdelano okence z

eno samo šipo. Zgodaj jeseni je bilo, toda izba je bila tako mrzia,

da je Pavel Negoda zašklepetal z zobmi.

„Kaj tukaj . . . da bi lovek spal?" je vprašal ponevedoma.

„Zdaj še ni postelje, saj sem rekel! Pa jo koj privleem ! Do
noci bo vse urejeno, kakor se spodobi!"

„Pridem . . . pridem!" je hitel Pavel Negoda. Mudilo sc mu
je na široko cesto, kamor je sijalo solnce, Legel mu je bil mraz

na dušo.

„Tudi v brlogih spe Ijudje, rode se, Ijubijo se in mrjo. Ali

se vsemu tému tudi pravi življenje, tej rni strahoti od prvé do

zadnje ure? Življenje je, in kdo vé, morda je ta rna grozota še

posuta z /latimi cekini, z radostjo, ki je ne poznám; vse toplejše

in milejše sijejo zvezde na temneni nebu.

Ze se je mrailo; tudi široká cesta je bila v senci, le od vi-

sokih streh in od dinniikov je odsevala veerná zarja. Ulice so bile

glasnejše, zmerom bolj obljudene. Delavci so se vracali v gruali
iz fabrik in delavnic, ženské so postajale na pragih in v vežah.

Zdelo se mu je, da je na vseli obrazih nekaj veselega, mimo za-

dovoljnega — poitek po delu, odrešenje od suženjstva, ura samo-
svoja; še skrb, neusmiljcna kovanica, ustavi asih svoje kladivo in

zadremije.

Zautil je utrujenoäl, ne toliko od dolgega romanja, kakor od
hudih in žalostnili misii, ki so mu sršele v dušo iz vsakega kóta,
iz vsake veže, s sinega zidovja in s strmih streh, od vsakega obraza
in iz vsakih oi. Potrie so ga in ga razveselile, potisnile ga ob tla
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in ga povzdignile, ali zbegale so ga do kraja, dale mu v srce neza-

upnost in plahost.

Namenil se je nakrátko, da pozvoni ob najbližjih durili ter da

ostane tam. „Saj je vseeno! Kjerkoli se ustanovím, bom tujec,

vsiljenec . . . e je nanovo pobeljen brlog, ali e je soba za viso-

košolca!" —
„Ein Kabinet ist fur einen Herrn zu vergeben!" —
„To je jasno, brez ovinkov, brez posebnih zahtev in brez

posebnih obljub!"

Pisava je bila šolarska, natanna in pravilna; po snažnih,

umerjenih, skoraj plahih potezah je bila pisava šolarice, ne šolarja.

V veži je stala debelušna ženská z brezovo metlo v roki. Pogledala

ga je osorno, ne^nanca, ki je bil vstopil upognjen ter se neodlono

oziral po durih in stopnicah.

„Kaj pa bi . . . koga pa išete?"

„Ali ni v tej hiši kabinet v najem?"

„Je . . , tam gori!" je pokazala s palcem preko ráme.

Šel je poasi po stopnicah. Ni šel ve ogledavat zaradi rado-

vednosti in zábave, temve zdelo se mu je samenu, da gre naravnost

domov, da je bilo vse prejšnje romanje zgolj pohajkovanje brez

cilja in da je bila pripravljena zanj prijazna izba, za katero je ves

as vedel in ki jo je poznal že od zdavnaj.

Pozvonil je v drugem nadstropju ob steklenih kuhinjskih durih,

ki se niso koj odprle.

„Potrpíte malo!" je zaklical od znotraj ženski glas.

„Kaj smo res že tako domáci?" se je nasmehnil Pavel

Negoda.

Odklenlla mu je ženská, ki si je bila za silo ogrnila z olirao

roke in ranieni; lasje so bili še mokri in so se sprijemali na elu

in ob sencih. Smehljala se je v zadregi. Pravkar umita in utrta lica

30 žehtela toploto, rne oi so gledale zvedavo in skoraj razposajeno

izpod gosposko vzboenih obrvi.

„Saj je tukaj ... ali nisem práv prišel?" se je poklonil.

„Seveda je . . . kar naprej stopite! Koj pridem, da si le bluzo

obleem!"

Stopil je proti durini, pa ni vedel, kaj da bi.

„Kar odprite, saj sta le obadva pamža notri!"

Ko je stopil v izbo, se mu je zabtešalo pred omi; od na-

sprotne nižje strehe se je bila udežno odbila veerná zarja ter

udarila naravnost skozi okna.
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Na zofi za inizo je sedelo dvoje otrok, dekletce in deek. Obraz

dekletca je bil ves v lúi, lasje so bili pozlaeni, solnni žarki so

se smejali iz inežikajoih oi, poigravali se na ustnicah. Deek je

bil v senci; niegove oi so bile veliké, temne in razumne, obraz

je bil ozek in bied.

Pogledala sta ga radovedno in šlo jinia je na smeli, ker je

bila veerná zarja napravila nebeško glorijo iz pšeninih las Pavla

Negode.

Gospodinja je prišla koj za njini.

„Kaj se smejeta? emu ne pozdravila gospoda? Ne zanierite,

gospod, preneumna sta še, preve razposajena, nobena šiba ne

pomaga ni! . . . Tam je izba, te duri so! Hodili boste skozi ku-

liinjo in skozi našo sobo, ali saj tako ne boste vodili deklet in

pijancev seboj
!"

„Kako to veste?" se je nasmehnil.

„Na obrazu vam je zapisano!" se je nasmehnila tudi ona.

„Poglejte si izbo! e vam bo povšei, kar ostanite! Prazna je že

mešec dni!"

„Ostanem!" je rekel, komaj da je bil prestopil prag.

Izba je bila podobná vsem študentovskim izbam, kolikor jih je

Pavel Negoda kdaj videl. Zadaj ob steni postelja, ob oknu miza,

pred mizo stôl, kraj duri starinska zofa. Sorodne so si te izbe druga

drugi; ali vendar stanuje lovek v eni le štirinajst dni, pa mu je

kakor lastni obraz v ogledalu: bližnja in daljna, draga in priskutna,

vse hkrati. Zabledele rože na stenali, strahotni ornament! na stropu

so mu Ijubice in so mu znanci. Z resnimi omi so gledali nanj,

kadar se je bil zaklenil s svojo tovarišico bridkostjo in poslušali so

verno také povesti, ki bi jih bil drugae ne pravil nikomur.

Ko je bil sam, je legel na zofo ; noge so ga šemele, v glavi

mu je kljuvalo. Bránil je mislim, lastavicam; ali dale se niso pri-

kleniti, planile so v domovino, lane in žejne, kakor da so bile

akale že dolgo na to rešno uro . . .

Narahlo je potrkalo na duri. Gospodinja je stopila v izbo ter

mu je prinesla mono dišeega aja.

„Ne zamerite, gospod, da vam posladini ta prvi veer!"
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A. Labud:

Na oklicih.

Na vaši je zvonilo k deseti maši. Lojze je prignal kravo s paše

in jo vlekel na vrvi h koritu. Dasi je bila Lisa majhna in

Lojze moan, da bi mu lovek prisodil rajši petnajst let nego dva-

najst, je vendar obveljala njena trma: zavlekla ga je práv do vrtne

ograje in dregnila z desnim skokom tako hudo v nizko breskev,

da je vonjavo, lilasto cvetje v hipnem, gostem metežu obsulo Liso

in pastirja.

„Kaj ti pravim, da boš vse potresel, preden se zarodi," se je

budoval oe izpod strehe skozi majhno okence.

„Naganjajte si jo sami," je Lojze jezno izpustil vrv, da je Lisa

v kótu z rebri privábila tudi izpod mlade ešnje še gostejšo ploho

dehteih snežink.

„akaj, mrhá!" je zagrozilo izpod strehe.

Lisa se je sama približala koritu. Lojze je pobral zopet vrv

in prižvižgaval polglasno kravinemu pitju, kakor se je bil nauil od

sosedovega hlapca.

Pod streho so zaškripale vegaste stopnice in na njih se je

prikázal oe, upognjen pod veliko, težko vreo. Med tednom je

težail v mestu, ob nedeljah se je pobrigal za svoje skromno go-

spodarstvo in že blizu leto dni tudi za gospodinjstvo.

„Spoti, Milka!" je zaklical deklici, ki se je na zadnji stopnici

igrala z macko. Prisopel je mimo nje, vrgel breme na tla, odvezal

vreo in jo zvrnil, da se je nekaj krompirjev zatrkljalo skoro do

korita.

Maka je smuknila Milki iz rok in šinila skozi ograjo na vrt.

„Tata, zakaj žvižga Lojze, kadar pije Lisa?" je vprašala Milka.

„Da bolj mirno pije."

„Zakaj pije bolj mirno?"

„Vprašaj Liso I"

Milka je stopila h koritu in gledala kravi v gobec.

„Iz ušes ji padajo rože," je tlesknila z rokami, ko se je kravi

iz nagnjenih uhljev vsulo v vodo breskovo in ešnjevo cvetje, ki se

je bilo prej naletelo v njih.

Krava je dvignila glavo in ošinila Milko z omalovažujoim

pogledom, eš : pravo udo, e mi iz ušes padajo rože.
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„Strán! Kolikokrat sem ti že rekel, da ne inoti, kadar pije," je

Lojze zamahnil z biem proti sestri in jo ošvrknil po bosih nogah.

„Poveni mami, povem mami," je Milka zajokala in zbežala.

Mama je poivala že skoro leto dni pod rušo, Milka pa je ostala

tudi zdaj pri svojem starem vzkliku proti bratovi násilnosti.

Oe je obljubil, da prime Lojzeta za ušesa in ga otepe krog

žida. Lojze se je obljubi zaniljivo nasmehnil, ker kako naj ga otepe,

e sta oba skoro enako veliká?

Na vaši je pobobneval samo še veliki zvon v zadnjih nihajih.

„Žef, kaj toliko mekaš? Zamudiš mašo," je zaklical oe v hišo.

Žef je stopil v sokolski obleki na prag.

„Nimaš bolj spodobnili cunj?" je godrnjal oe.

,.Po maši imamo vaje."

„Po maši prideš domu, da preberemo do kosila ta krompir."

„e ga ne do kosila, ga preberemo po kosilu. Zadnje dni pred

veselico ne morem izostajati."

Oe je izrazil željo, naj bi vrag odnesel veselico in sokole.

„Jaz sem oe, jaz ukážem !"

Žef ni oporekal. Izginil je za hišo, premeril dvoriše in se

napotil proti cerkvi. S šestnajstim letom se je bil udinjal v fužini

in ker so mu po dveh letih že drugi povišali plao, se je za

oetove besede malo menil. Oe je tudi le še nekam navidezno

ukazoval in zahteval, ker bi se pa ne spodobilo, da bi se napram

osemnajstletnemu sinú že odpovedal oetovskim pravicam. Žefova

svojeglavost ga ni preve jezila, ker je Žef vendar kázal zmisel za

hišo: razen par kron na teden za sokolsko obleko in kaj malega

za svoje fantovanje je izroal vso plao oetu.

Lojze je v hlevu privezal kravo in se vrnil h krompirju, ki ga

je oe iztresel iz vrece.

„Jaz grem k teti, da me oplete," je rekla Milka.

„Popoldne," je odloil oe. „Zdaj bomo prebirali."

„Jaz ne znám, nisem še nikoli," se je bránila Milka.

„Ti pokažem. Poeni poleg mene; bova metala oba v en kos,

da mi ne zamešaš predrobnega vmes."

Na drugi stráni se je Lojze lotil kúpa z obema rokama

:

„Pri meni se bo kup hitreje umikal. Milka bo še vas motila,

Milka najjgrc k teti."

„Ne, ne, ne grem." Veselilo jo je, da more pod oetovo zašito
nasprotovati Lojzetu.
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„Ne prehitro," je krotil oe oba. „Ti Lojze zajemaš po tri,

štiri hkrati ... Ta ni za prodaj, ta tudi ne," je brskal v Lojzetovem

košu. „Pušaj rajši ve na tleh, saj ne gori za tabo."

Ko je kup do cela uplahnil, je stopil znova na kašo in velel

pobrati med tem drobiž.

Lojze je dvignil poln koš in Milka mu je držala prazno vreo.

Vsul je tako nerodno, da je padlo ve na tla nego v vreo.

„Kako držiš," jo je sunil.

„Povem mami, povem mami," je Milka zbežala za hišo.

„Zakaj se zmerom tepeta?" ju je kregal oe, ko se je vrnil z

novim bremenom. „Pripeljati sem vam mislil novo mamo, a e pôjde

tako naprej, ne bo ni.

„Meni je vseeno," je menil Lojze.

„Jih dobiš po zobeh, e boš imel také besede," je grozil oe.

„Ali bo znala nová mama tudi tako opletati kakor prejšnja?"

je poizvedovala Milka. „Teta ne zna ni; teta vlee, da me vse

boli, in še zajokati ne smem."

„Še boij nego prejšnja zna, še bolj." Oe je vzel Milko na

kolena in jo gladil po laseh.

„O ne bolj," je ugovarjala Milka.

„Boš videla. e boš pridna, pojdeva drevi k njej."

„Dale?" je vprašal Lojze.

„Na Piloše.

„Tata, jaz ne pôjdem k teti ; naj me oplete nová mama že

danes," je predlagala Milka.

„Zdaj ni še naša, kadar bo naša, potem — " je odklanjal oe.

„Cigava pa je?" se je zanimal Lojze. „Stavim, da uganem."

„Daj," se je smejal oe.

„Beletova."

Oe je odkimal.

„Še snoi ste bili tam," je dokazoval Lojze.

„Pri Beletovih sem iskal brano."

„igava torej?

„Ti pove Milka nocoj."

„Ni mu ne povem, ker me zmerom tepe, se je oglasila Milka.

„Ko pride nová mama, te ne bo ve tepel," jo je tolažil oe.

„Bomo videli ... ali bo nová mama tako mona kakor jaz,"

se je muzal Lojze.

„Tata, ali je nová mama mona?" je vprašala Milka.

„Za dva Lojzeta. Ta te bo že bránila."
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„Oplesti pa nie mora že danes — jo bom prosila."

,Ne, danes pôjdeš v novem krilu z mano, lepo opletena. Ce

boš zadosti lepa, pride nová mama k nam, drugae ne."

„Kdaj pride?" je vprašal Lojze.

„Kadar pripeljemo bálo."

„Kdaj pripeljemo bálo?"

„Kadar pojdemo ponjo."

„Kdaj pojdemo ponjo?"

„Kadar privežemo kokos na jarem."

„Kdaj privežemo kokos na jarem?"

„Kadar bo hiša pobeljena."

„Kdaj bo hiša pobeljena?"

„Kadar bo krompir prebran."

„Krompir bo še danes prebran ^ to vreo sem ga isto sam."

Ob tem oitku je oe spustil Milko s kolen in planimladostno

proti stopnicani po novo vreo.

„Da se mi zopet ne stepeta," je sváril z vrhá.

Vreca se je vrstila za vreo, delo je šlo urno izpod rok. Lojze

in Milka se nista ve prepirala in tepla.

„Še dve sta na kaši," je oznanil oe, ko je zazvonilo poldne.

„Za Žefa," je pokazal Lojze za hišo.

„Kod hodiš tako dolgo?" se je obrnil oe k Žefu.

„Niso nas pustili prej. Cela vrsta jih je, ki ne zmorejo niti

ramenske stoje - in veselica je pred vráti."

„Preobleci se hitro, ti ramenska stoja stojasta, pa ogenj na-

praví, da si kaj skuhamo," je ukazoval oe.

Že je izginil v hišo in kmalu nato v navadni obleki cepil

drva na pragu.

„Jaz dobim novo mamo," se je pohvalila Milka proti Žefu.

„Jaz tudi ; misliš, da sama ti?" jo je zbadal Lojze.

„Jaz tudi," se je zasmejal Žef. „V cerkvi sem slišal oklice,"

se je obrnil proti oetu, kakor bi priakoval pojasnila.

„Lojzetu in Milki sem že povedal, zdaj povem še tebi," je

zael oe resno.

„Meni ne boste dosti novega povedali — kdaj sem že vedel
!"

„Ti vse naprej veš," je godrnjal oe. „Posebno tebi priporoam
kot najstarejšemu . . . da ji poreete ,vi' in ,mama', kakorjse spo-

dobi."

„Ko pride, bomo videli, e bo šlo," se je smehljal Žef,

„e ne bo šlo, te pouim drugae."
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„Fantje pravijo deklinam zmeroni ,ti', tudi e ima fánt osem-

najst let in deklina osemindvajset," je utemeljeval Žef.

„Ti dam že jaz fanta in deklino, da boš pomnil."

„Še zadnji púst sem plesal ž njo."

„Prihodnjega ne boš ve."

„Bom pa na njeni poroki."

„Tisto lahko."

Med kosilom je oe zopet pripravljal pot nevešti:

„Brez ženské v hiši ne morcmo biti. Kdo naj kuha, kdo naj

pere, opravlja živino, skrbi za vrt? ukaj smo blizu mesta — vrt

mora biti. To leto, kar nam raste tráva v njem namesto zelenjave,

smo za par sto kroii na izgubi. In ta bo skrbna ženská, delavna,

Tudi šivati zna, ima stroj. Doma so obljubili, da ga sme vzeti s

seboj, ne da bi ga všteli v doto. In otrok je vajena, tudi odraslih.

Živi pri bratú, drži pol hiše pokoncu." Govoril je zmerom proti Žefu.

Samo pred njim jo je še moral braniti. Milka jo je brž sprejeia,

tudi Lojze se je ni bránil, edino Žef je kázal, da bi rad plesal ž njo.

„Saj ne reem ni," se je vdal Žef. „Zame je zadosti, e zna

kuhati."

„Zame pa to ni zadosti. Sem te kaj vprašal po tem? Ali sem

jaz tvoj sin, ali si ti moj? .lajja lupina se ga še drži, pa bi se

mrhá sita kregala z mano. e ukážem, da ji pcreeš ,vi', ji poreeš

,vi' — in mir besedi
!"

„Dobro, dobro, ji poreem ,vi'. Se je že privadimo, e se bo

znala ona nas privaditi."

Oetu se je zdelo, da Žef še zmerom ne govori zadosti spošt-

Ijivo o njegovi nevešti. A util je tudi, da je bila ura za te vrste

pouk nerodno izbrana. Pomislil je, da bo še dobrega pol meseca

na oklicih. V tem asu že vtepe o tej rei tudi Žefu drugane názore

v glavo.

Zveer je oe po skupni molitvi pritaknil kakor zmerom „še

en oenaš in eno ešenamarijo za rajnko mamo."

„Za novo mamo ni?" je dostavil Žef. Ko so domolili, je

pobral klobúk na ognjišu in odšel na vas.
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Seststoletnico rojstva Giovaniiija Boccaccia je staroslávna Firenca

slávila s primernim sijajem, vendar se s tem slavjem še ni

dovolj oddolžila eiiemu najvejili sinov renezanne Italije in lenu

klasinega trozvezdja: Dante, Petrarca, Boccaccio. To trozvezdje je

mejnik italijanskega preporoda, nositelj národne misii in oblikovalec

uinetnosti, — proslavilo je pred vsem to veliastno Firenco, kjer so

živeli vsi trije však ob svojem asu ter jo zapustili, ker jih je zadela

podobná usoda.

Po sodobni sodbi Danteja obudujejo, Petrarco hvalijo, Boc-

caccia itajo. Ni se uditi, da je taká sodba kritike in obinstva dala

prednos Boccacciu, saj so zadovoljili njegovi spisi vse panoge bralcev.

Zadovoljna sta bila slovstvenik in jezikoslovec, zadovoljna kultúrni

zgodovinar in folklorist, zadovoljna zlasti stilist in umetnik. Zado-

voljni so bili pa tudi oni drugi, tako vsi, ki radi bero kaj zabavnega
;

zadovoljni so torej bili vitezi, trgovci, uenjaki in navadni Ijudjc

renezanse, rokokoja in empira pa gori do našili dni, še bolj morda

njihove cenjene dáme. Zadovoljen je bil lahki narodi umetnikov,

slikarjev, pesnikov in kiparjev, ki je našel v Boccacciu bogato za-

kladnico posnemanja in inspiracije, zadovoljni so bili konno vsi, ki

mislijo, da imajo v zakupu javno nravnost in ki se, docela logino,

vneto trudijo, da slede vsem pojavom nenravnosti. Vsi tu navedeni

in še mnogi drugi so do današnjih dni z úžitkom prebirali Boc-

cacciove spise, kar so jili dosegli, najbolj seve njegovo glavno delo,

U Decameron. Jasno je, da užitek vseh ni bil in ni mogel biti

enak, saj se vsi ti bralci razlikujejo po vrstah, v katere spadajo.

Boccacciovi spisi so namenjeni umstveno izobraženemu obinstvu.

Literatúra: J. Bernhardt, Die Kiiltiir d. Renaissance in Italien. - Sct-

tcmbrini, Lezioni di letteratura italiana. Lubl< e-Se m ra u , D. Kunst d. Re-

naissanre in italien. Milivoj Šrepel. Preporod u Italiji u XV. i XVI. stoijeu.

Francesco Costéro, Predgovor k izdaji .Decamerona" v „Bibl. class. econ".

iz l<oje -SO tudi ternu spisu siedci prcvodi. Albert Wesselski, Predgovor v

.Inse-izdaji. Za študij rcnczansc sc priporoa : Za úvod gori citirano delo Milivoja

Šrepla, Mat Hrv. 1899; glavno cit. Burkhardt, za upodabljajoo umetnost
Lubke-Scmrau; írancosko: Moonier.La Renaissance de Dante a Luther,

Sismondi, Histoire de la litterature i^aliejine; itaiijansko: Machiavelli, Storia

fiorentina, Boccaccio. Vitá di Dante, Baldelli, Vitá di Giovanni Boccacci,
Foscolo, Discorsi storici sul Decamcrone, in cela vrsta modernih del, med njimi

tudi G. Grôber, Ober dic Quellen von B.s Dekameron (1913).
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takému, ki zna poleg zábave visoko ceniti lep jezik, izbran slog,

umetniško opisovanje dogodkov, skratka umetniško formo. Takih

bralcev je bilo vsekdar najmanj. Druga, najštevilnejša vrsta je ona,

ki ita samo za zabavo, umetniške forme niti ne opazi in odloži

knjigo s širokim smehom, nasiena, toda brez hlimbe. Tretja vrsta

so pa oni, ki Boccaccia na tihem itajo, javno pa se zgražajo nad

njim in vsakomur, ki je ž njim v kakršnikoli zvezi. Ta vrsta Ijudi

se je že kmalu po Boccacciovi smrti jela znašati nad njegovim delom,

in šepetajo si, da še ni izumrla. Biser pa ostane biser, tudi e
sluajno leži v svinjskem koritu, Hudo je le to, da ti ijudje enaijo

delo, kakor je Decameron, z onimi drugimi, ki so res pisani le iz

špekulacije na živce in dobiek. Toda Boccaccio ni edini, ki mora
trpeti tako sodbo in obsodbo nravstvenih evnuhov. Boccacciova sláva

se pa le širi in bo ostala vená s slavo Danteja, Petrarce in vseh

drugih velmož vseh národov in asov, ki so pomagali, da je lo-

veštvo vredno življenja.

Govoriti o pesniku Decamerona izcrpno, pokazati vse prilike,

v katerih je živel in delal in iz kojih ga smemo presojati, bi po-

menilo govoriti o veliastni dobi italijanske renezanse, o politinih

in gospodarskih, etinih in vzgojnih, moralnih in društvenih prilikah

one dobe. O teh prilikah so se písali že íolijanti, pa vedno še ona

doba ni premerjena do dna. Tudi ta esej ne more imeti namena,

pokazati natanno vse obiležje dveh ali ve stoletij, marve hoe le

nekoliko opisati pesnika,njegovo delo in njegovo dobo
ter pokazati loveški bližjega moža, po krivem razkrianega za ne-

nravneža, ki je pa bil v resnici velik ženij, sin ženijalne dobe.

Giovanni Boccaccio je po kraju rojstva Parižan. Francosko

prestolnico je pozdravil novorojenek 1. 1313., — za dan in uro ne

ve nihe. Tudi o njegovi materi ni mnogo znanega. Vse, kar vemo,

so bolj domneve na podlagi raznih opisov detinstva v njegovih

spisih. Gotovo je le, da je bila njegova mati Parižanka, najbrže

vdovica, v katero se je zaljubil Boccacciov oe Giovanni Boccaccio

di Chellino. Ta otec je bil ugleden firentinski trgovec, ki je na takrat

obiajni nain potovaje trgoval ter obhodil — italijanski potujoi

trgovci renezanse so svetovno znani — vso Italijo in vso Francijo.

Zdi se, da je Giovannijeva mati ob pôrodu umrla, ali da se je njena

zveza z oetom pretrgala, vemo le, da je otec vzel Giovannija seboj

v Italijo, v Certaldo, mesto, ki dolguje svojo današnjo slavo ternu

novodošlecu. V Certaldu je stari Boccaccio imel manjše posestvo,

tam je poival, kadar se je vracal od svojih trgovskih opravkov.

Ljubljanski Zvon" XXXIV 1914. 1. 2
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Nadaijna dekova usoda je podobná usodi tolikih veleumov

kiijiževnosti. Oe trgovec je hotel sinka vzgojiti za isti dobikanosni

stan. Skrbel je sicer, da dobi mladi Giovanni boljšo vzgojo, nego

njegovi vrstniki. Dal ga je v vzgojo znamenitému firenškemu gra-

matiku in slovstveniku, po imcnu Giovanni Zenobio delia Stráda,

ki je vzbudil v izredno nadarjenem deku veliko zanimanje za lepo

slovstvo. Pravijo, da je mladi Giovanni neko spremil oeta na

trgovskem potovanju do Ravene, bil tam predstavljen Danteju ter

vzbudil s svojimi odgovori njegovo obudovanje. Toda dasi je

uenec znal že z enajstim letom skandirati latinské heksametre, ga

je oe vendarle kmalu na to vtaknil v trgovski kontor, ki je bil

tistihmal obenem menjanica, banco. Tam je ostal Giovanni malo

aša in še to ne s pridom. Morda je ohranil ud svoje matere, saj

so Parižanke že takrat slovele po svoji živahni inteligenci in se

inteligenca matere, po Schopenliauerju, podejuje v otroku, morda je

to vpliv prvé vzgoje ali esar in kogarkoli že, mladeni ni kázal

posebne vnetosti za trgovsko straco, knjigovodstvo, menjanico in

affari, marve je pustil opravke, da še opravijo, ter taas raje tvoril

stihe, ital knjige in se sploli udajal svoji pasiji za lepo književnost.

Oe pa je bil praktien mož, kateremu je bilo težko, da se noe
njegov sinko v dobi, ki obeta toliko dobika, pripravljati za trgovski

posel. Zato je siná odtegnil od njegovih priljubljenih opravil ter ga

dal k nekemu svojemu prijatelju, tudi trgovcu, da ga ta priui vseh

onih trgovskih skrivnosti, ki se jih je bil Giovanni doma s tolikim

uspehom izogibai. Res je ta ukrep Giovannija odtrgal od slovstva

in lepili umetnosti za celih deset let. Novi principál je odpotoval

po opravkih v Pariz, Giovanni je seveda moral ž njim. Tako je

mladeni zopet zagledal svoje rojstno mesto, kjer se je kmalu udo-

mail, kolikor ga potovanja niso vodila dalje po Franciji. Manj se

je pa udomail v trgovini, kjer je ostal zvest stari svoji tradiciji.

Ni nam z zgodovinsko tonostjo ohranjeno, verjetno pa je, da je

businessman moral nadebudnega literáta v svojem kontorju mno-
gokrat oštevati, ker je Giovanni pa ital Horaca in Vergila, ne pa

zapisnika debitorjev, in ker je morda na strán „Imeti" vknjižil kak

latinski distihon. Vsekakor je znano, da je mož dobival radi svojega

volonterja sivé lase, zlasti ker ga iz ozirov na prijateljslvo s starim

Boccacciom ni mogel pognati. Ven dar se je pa po šestih letih toliko

navelial svojega irgovskega sotrudnika, da ga je poslal nazaj v

Firenco pod oetovo varstvo. Oetu seveda ni moglo v glavo, da
je njegov sinko tako docela drugaen. Po šili naj bi se privadil
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trgovanju in lovu za dobikom. esar se ni nauil pri trgovcu v

Parížu, naj ga navadi potovanje po Italiji. Tako je Boccaccio je! po-

tovati križem te klasine zemlje, — v najvejo sreo za svoj razvoj

in v prid poznejši intuiciji. Med tem potovanjem se je Giovanniju

trgovstvo konno in trajno priskutilo, tako da je oetu odlono izjavil,

da mu ni za te pošle in da se hoe docela posvetiti lepi književnosti.

Sam opisuje v svojem románu Ametu, pol v mistino dvoumnost
zagrnjeno, svoje dosedanje življenje. Svoj sklep, opustiti obsovraženo

mu rokodelstvo in je zamenjati z višjim, duševnim delom, uteme-

Ijuje z velikim ganutjem in z nadahnutjem, ki ga je prešinilo, ko

je došel neko v Napolj in tam zadel ob grob božanskega Vergila..

,

Razsrjeni otec se je vdal šele, ko je mislil, da dobi vsaj nadomestek

za svojo namišljeno izgubo. Petrarcov oe je taas silil svojega siná,

da se posveti pravništvu, in mladi Boccaccio je prosil svojega oeta,

naj ma dovoli vsaj to, eš, sinú je tako omogoeno študirati kla-

sino latinšino, oe pa se more spokojiti, ker bo sin vsaj sodnik,

ali kaj podobnega, e že noe biti trgovec in bogataš. Tako je dobil

Giovanni dovoljenje študirati pravo v Napolju, kjer si je izbral za

uitelja veleizobraženega Pavla iz Perugie, knjižniarja kralja Róberta,

velikega prijatelja slovstva in slovstvenikov. V oni dobi je Kalabrija

še bila grška, národ je ostal, kakor je bil v starem veku, nelati-

niziran, in Giovanni se je, potovaje po Kalabriji, nauil tudi gršine.

To mu pa ni zadostovalo. Uka želja ga je gnala še k Andalonu
del Nero, ki ga je izobrazil v matematiki, astrologiji in teologiji.

tako da je s svojo neugnano vedoželjnostjo, s svojo darovitostjo in

duhovitostjo zaslovel pri uenjakih in slovstvenikih ter tako izlahka

dobil pristop na dvor izobraženega kralja in mecéna Róberta. Tako
je Giovanni vendarle sreno dospel od trgovine preko pravá do
jezikoslovja, lepe književnosti in v družbo enakomisleih, enako
izobraženih mož in žena.

Leta 1341. je pariško vseuiliše povabiloPetrarco, Boccacciovega

rojaka, naj se da venati s pesniškim lovorjevim vencem v Parizu, —
istotako ga je povabil tudi senát venega Rima. To je bila najveja

ast, ki je mogla doleteti pesnika v tisti sijajni dobi. Petrarca se je

odloil za Rim, kjer je bil tudi res venan. Poprej pa se je še

prostovoljno podvrgel nekakemu „pesniškemu izpitu", in sicer pred

napoljskim kraljem Róbertom, ki ga je bil povabil na svoj dvor.

Sprejet je bil z najvejim, s kraljevskim sijajem, sijajno pa se mu
je tudi oddolžil s svojimi diskusijami, ko je po srednjeveškem obiaju

govoril o danem si predmetu. Govoril pa je o poeziji, in govoril

2*
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je, kakor da ne veljajo njegove besede nikoinur drugemu, iiego

samo Boccacciu, ki je bil med iiajzuameiiitejšimi poslušalci. To je

njegovo, skoraj bi rekel, prirojeno nagnjenje za književnost in pe-

sništvo še podžgalo. -

Renezanna doba je, kakor bomo še kasneje videli, prvi po

dolgi dobi srednjeveške téme, za nekaj aša, in seve le za neke

sloje in národe, izjednaila moža in ženo. Renezanna doba ima,

kakor vsaka veliká doba, i veliké i slávne žene. na njih je, kakor

za pesnike in genere, postala kmalu usodna i za Giovannija, le da

je Boccaccio našel svoje Trnovo z boljšim uspehom, nego Prešeren.

Bilo je — eni pravijo, da 7. apríla leta 1341., ko je Petrarca tako

odloilno vplival na Boccaccia, drugi, da je bilo to 27. marca 1343.,

tretji zopet, da 30. marca 1336., bilo je torej v tisti dobi, ko je

Boccaccio našel svojo Ijubav, — Marijo, naravno herko napoljskega

kralja. Poznal jo je že poprej. Toda tisti usodni kontakt duš s po-

gledoin, ono znano neodoljivo ganutje srca, v kóje „padla iskra je

ognjena, da vgasnit sc ne da z mojo nobeno", ono Boccacciovo

Trnovo je bila napoljska cerkev San Lorenzo Maggiore, — drugi

pravijo, da cerkev San Stcíano. I njeno srce je zanetila ta „iskra

ognjena," etudi se je moral Ijubovnik še dolgo „boriti" — tako slove

ta vrlo pretirani zaljubljeni terminus technicus — torej „boriti" za

najvišjo Ijubezensko slast Marije. Toda bil je velik in jak, imel je lep!

ústni nekoliko iitnega izraza, bil je okroglili lic, ozkega, energijo

znaeega nosa, krasila ga je jamica v bradi, — torej tip moškega

ne le tedanje dobe. Toda, kakor vemo, niso to bile edine Giovan-

nijeve prednosti. Bil je odlien slovstvenik, bil je pa tudi veseljak

in izboren družabnik, znane so mu bile poleg lepega slovstva tudi

ražne poskone, okrogle, pa lombardske, francoske, provansalske

kratkoasne anekdote in povesti, bonmoti, šále ; e si ga mislimo

po tedanjem obiaju še dobrega sabljaa in borca, dobrega pevca

k sviranju lutnje in pivca, ki kaj prenese, se pa ne smemo uditi,

da je lepa Marija konilo podlegla, dasi je bila žena drugega, a

neljubljenega moža. Toda ta greh v tedanji dobi ni bil smrten,

povrh pa je lepi grešnici pridobil nesmrtnost. Ljubimec jej je po-

stavil trajen spomenik v Fiametti, kakor jo je imenoval v številnili

svojih sonetih in v svoji prozi. Vendar se pa zdi, da mu oboževana
Fiametta tudi v dobi najveje vdanosti ni bila vdana brez izjem,

ker se zanosni, utnega žara in vdanosti polni soneti cesto izme-

njavajo s takimi, ki groze nezvesti, da bo izgubila vse svoje are, in

ki jo tudi kolnejo, ali pa s takimi, v katerih si pesnik želi smrti, —
kakor so to delali ve ali manj vsi pesniki.
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Kako dolgo je trajalo to nežno razmerje, — nežno v zmislu

renezanse! — ne vemo. Pravijo, da le poldrugo leto, drugi zopet,

da celih petnajst let. e sodimo po Boccacciovih spisih, je naj-

verjetneje oboje : da je trajalo petnajst let, toda z gori omenjenimi

izjemami kakor tudi v presledkih. Gotovo je, da je Fiametta ne le

tip lepe in Ijubezni vredne, ampak tudi tip nestalne, a duhovite

Ijubice, také, ki ima v sebi vse, kar more pesnika osreiti in ga

tirati v obup. Tako je ukrenila tudi lepa Napolitánka s svojim

Giovannijem, in ker je bil Giovanni kot pesnik docela v okovu

svojih ustev in utov, se imamo Fiametti zahvaliti ne le za Boc-

cacciove sonete, ampak tudi za spise v prozi, Fiiocopo, Filostrato,

Amorosa Visione, Teseide, Ameto, Fiametta, kakor tudi za Deca-

meron. V nekih pesnitvah se jej zahvaljuje za darovano Ijubav, v

drugih jo prosi, naj se povrne k njemu, zopet druge so nastale, ko

se je pésnik že odrekel nadi, da si kdaj iznova pridobi nezvesto

Ijubovnico, ne pa . . . maševanju. I to je sladko, in morda je pes-

nikovo maševanje Fiametto še bolj proslavilo, nego bi jo slav-

Ijenje kdaj moglo proslaviti.

Roman Fiiocopo, svojega prvenca v prozi, je napisal pesnik

naravnost na Fiamettitio vabilo, ki mu je bilo úkaz. V Filocopu

opisuje po francoskih virih zgodbo dveh zaljubljencev, Florio in

Biancafiore (Floire et Blancheflore). Florio je sin španskega kralja

Feliksa, Biancafiore hi rimskih zakoncev, ki sta prišla v Španijo v

prošenje. Oba sta rojena isti dan, se vzgajala skupno, se zaljubila.

Kralj pošije svojega siná na vseuiliše, in Florio odide, toda odnese

seboj udotvoren prstan, s igar pomojo laliko vedno izve, kje mu
je Biancafiore. V njegovi odsotnosti mu hoe njegov oe oteti ali po-

kvariti dekle. Ker se mu to ne posrei, jo okrivi, da ga je hotela otro-

vati. Ko Florio to izve, se vrne domov ter zmaga nad tožiteljem-

Povme se na vseuiliše, toda Ijubosumnost ga jame muiti. Ubije

namišljenega tekmeca in pobegne v Italijo. Taas proda kralj devojko

gusarjem, sinú pa pove, da je umrla. Sin pa izve resnico ter jame

iskati svojo drago. Po mnogih doživljajih jo nájde v robstvu v

Aleksandriji. Hoe jo rešiti, toda vjamejo ga in oba obsodijo na

smrt. Deus ex machina ju reši s pomojo strážnika, ki je njun

rojak, pobegneta, se vzameta in vrneta se v domovino, kjer zasede

Florio po smrti kralja Feliksa oetovski prestol. — Ta pripovest ima

v sebi mnogo dobrega, zlasti pa jedro vseh kasneje tako sijajno

razvitih oseb in prilik. Zlasti je v Filocopu že prvá sled Decamerona

:

pripovedujejo si veselé pripovedke. Dalje je v Filocopu nekoliko
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pesnikovili osebnih spomiiiov na prihod v Napolj in na Ijubezen

do Fiamette-Marije. Vendar je Filocopo Boccacciov etudi najdaljši,

vendar najslabší román. Prevladuje še stará dikcija, pripovedovanjc

tee léno in je pretrgano, dii ex machina in svetniki se mešajo med

dejanja in znaaje, ki so nepojmljivi. Roman je pa imel velik oseben

pomen za oba zaljubljenca, ki sta se cesto zabávala s takimi preki-

njenji romána, vpletaje med njegovo pripovedovanje ali itanje

anekdote, pogovore in prilike, razumljive in pomenljive samo njima,

brezpomembne za ostalo dvorsko družbo.

V istem letu je Giovanni spesnil Teseido, poém v glasoviti

„ottava rima" (stanca), s katerim si je na novo pridobil naklonjenost

lepe Ijubimke, s katero sta se bila nekoliko sprla. Dotlej te ottave

rime ali stance še ni bilo. Tako je Boccaccio prietnik pesniške

oblike, ki je kasneje tako cesto slúžila najznamenitejšim italijanskim,

francoskim in poleg drugih tudi našim epskim pesnikom. Med
Italijani sta to obliko po Boccacciu do dovršenosti opilila Ariosto

in Torquato Tasso. V Tezeidi je Giovanni pripletel v starinsko

opisovanje o Tezeju i novih prilik o tekmi Palemona in Arcita za

lepo Emilijo.

Tretje njegovo delo je román Ameto, opis duševne Ijubezni,

nade, prepleten z zgodovino Napolja in Rima.

Mnogo važnejša, nego navedená, sta dva druga spisa, Amo-
rosa Fiametta in Filostrato, dve vzporedni pripovesti, po-

sveeni nezvesti Mariji-Fiametti.

Filostratova vsebina je posneta po velikem latinskem poému,
katerega je sestavil Benoit de Saint-More po dveh starejših latinskiii

delili o padcu Troje. To je povest Ijubezni med trojanskim princem

Troilom in Kresido, líerjo grškega žreca (sveenika). Ko je Kalhant

prebegnil iz Troje k Grkom, je zapustil svojo her Kresido v mestu.

Troilo se zaljubi v njo. Zjedinita se, toda le Troilo Ijubi Kresido

prisrno, ona pa je nestanovitnega srca. Ko želi oe Kalhant zopet

videti her in jo zahteva od Trojancev v zámeno za njihove ujetnike,

se Troilo ne upira njegovi volji, marve jej dovoli, strt od boli,

oditi. Obljubiti pa mu mora, da se vrne deseti dan. Pa izpred oi,
iz spomína. Ona se zaljubi v lepega in jakega Diomeda in ostane
pri njem v grškem táboru. Troilo obupuje, in ko izve vso resnico-

se hoe nad Diomedom maševati, toda poprej páde od Ahilove
rokc. Tako je Troilo res - Filostrato, to je, strt od Ijubezni, žrtev

Ijubezni, kar pomení tudi njegovo ime. Glavna vsebina spisa pa ni
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dejanje, nego opisovanje zaljubljenevega jada, - ž njim je Boc-

caccio opisaval svojo bol radi Fiamette in sanjaril o njej.

Spis „Fiametta" opisuje najbrže Ijubezen Boccacciovo in Fia-

mette-Marije, etudi ne z zgodovinsko tonostjo, — zlasti pa bol

Fiamette, ko jo je zapustil, da se podá domov k oetu. Krasen je

opis istinitega in nežnega ustva, ki veje iz tega spisa. „Fiametta"

je j&den najlepših spisov, ki opisujejo bol ostavljene Ijubimke, in

se po lepoti jezika in moci ustva more meriti z Goethejevim Wer-

therjem, igar predhodnik in najbrž tudi izgled je.

Vseh teh spisov pa Boccaccio ni dokonal v Napolju, marve
le Filostrata in Teseido. Ameto, Amorosa Visione in

Fiametta so napisani v Firenci, kjer je tudi konan v Napolju

prieti F i 1 o c o p o. Giovanniju namre ni bilo usojeno ostati v priljub-

Ijenem Napolju. Okrog 1341 se je njegov oe jel utiti osamelega,

ker so mu bili pomrli ne le žena, ampak vsi zakonski otroci; zato

je poklical Giovannija k sebi. Boccacciu pa ni bilo mnogo do

„mrzlega, mrkega starca," do tega sebinega trgovca v Certaldu, ki

je bil trdosrno zapustil njegovo mater, jej vzel siná, njemu samému

pa zagrenil celo mladost, —^ tako nam opisuje v Ametu, — tem manj

ga je moglo razveseliti oetovo pismo: Ker se ga je mrki starec

domislil še le sedaj, naj zapusti Giovanni ta svoj Napoli in dišee

grudi Fiamettine, kraljev dvor in veselo ter ueno družbo in naj

odpotuje v mali Certaldo? Toda oetova volja je povelje in sila.

Pa ga je Fiametta-Marija plakaje rotila, naj ostane, njegovega sklepa,

da se hoe pokoriti, ni omajala. Obljubil jej je pa, da izostane le

malo aša, da se je bo povsodi in vsekdar spominjal in da ga bo

vedno spremljalo njeno sladko ime, da jej ostane zvest in da ne

bo nikdar za nobeno drugo prostora v njegovem srcu ; vendar mu
je ob slovesu padla v omedlevico ter se zavedla le iztežka. Z Boc-

cacciovim odhodom je zavladal na napoljskem dvoru — ne za dolgo

sicer — morei dolgas. Njega, spretnega aranžerja, duhovitega

kozerja, blesteega pripovedovalca in slavljenega pesnika, ni bilo

ve, ona, prej prvá v kolu in najslajša ob lutnji, neugnana v do-

mislekih in Ijubezniva v svoji zaljubljeni ženskosti, je sedaj samevala

in sanjarila ter si jela kmalu gristi dušo, ko je slišala neresnino

vest, da se je njen Giovanni poroil z drugo. Koliko je trpela v

teh dveh letih, kar je bila zapušena! Kako se je znala kasneje

znositi nad povzroilcem svoje boli

!

(Dalje prihodnji.)
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Milan Pugelj:

Mati.

Naše omizje šteje pet Ijudi. V nedeljo je zmanjkal profesor Pavel

Kosec. Kipar Ambrož nam je povedal, kako je ž njim. Mati

mu je umrla, starká, ki jili je štela že preko osemdeset. Pogovor

se je motal okrog mater. Kakšno blago in ušesu toplo ime je mati!

Kakor mehka pesem, kakor glas zlata ali žarek solnca.

— Eh, je vzkliknil svetnik Samotajec, tudi pri tem je veliko

priuenega, veliko navade, narejenega idealizma. Tudi matere so

navadne ženské — brez zámere! Povem vam primero. Moja po-

kojná žena je bila preprostega stanu, ali zame taká ženská, da

nisem ne prej, ne pozneje sreal podobne ali celo enake. Bila je v

njej neke vrste milina, ki je prepájala vsa njena dejanja, njene

kretnje in njene besede. V njenem govoru je plával poseben med,

ki se je cedil naravnost iz dobre duše! Mislim celo, da bi ne bilo

moje življenje popolno, ako bi bil pregledal to žensko in vzel drugo,

morda lepšo in bogatejšo, morda tudi izobraženejšo.

Ko sem jo poroil, sem imel še majhne dohodke. No, sam
sebi imponiram, e se domislim. S par desetaki sem se ojunail

tako visoko, da sem skoil v sveti zákon. Imel sem pri sebi še

mater, sivo, sedemdesetletno ženico, ki je visela na meni z vso silo

tiste Ijubezni, ki ji pravijo materinská. Ni nisem pomišljal, da to

ne pôjde skupaj : mlada žena in stará májka. Kar skupaj smo živeli

vsi trije v dveh sobah in eni kuhinji.

Vasih, ko ne morem trdno spati vsled slabé prebave ali vznc-

mirjenosti živcev, zagledam v temi svojo mater. Izmota se iz mraka
nad vznožjem moje postelje in zre varne. Skljueno se drži, precej

okata je, obraz ima oster, poln gub in bradavíc, a oi majhne,

brezbarvne in slabovidne, iskajoe po vzglavju, kakor bi me pogledi

ne mogli dotipati. Zdi se mi, ko da bi hotela nekaj silno trpkega

povedati, izrei neznosno pritožbo, ali ne upa si, ker ve, da nisva

sama. Naenkrat se sanjo udno spletcjo in zavedam se, da leži tik

mene na beli postelji moja žena. In obide me obutjc, kakor stokrát

prej v življenju. Matere noem žaliti, ker je pa moja mati, a žene
zopet ne, ker jo imaní rad. In preživim težko no v potnih, munih
polsanjah. Na ušesa mi praská in šumi drsajoa materina hoja,

vanie se ozira obcncm ujen pretrcsljivo nesreni obraz in pridušeni
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vzdihi iijenih prsi me udno mamijo in muijo. No, takoj vam bo

vse to umljivejše!

Svatbeno potovanje brez kapitála je bilo naglo pri kraju. Udomili

smo se; žena je rekla, da se je prej matere nekoliko bála, zdaj pa

vidí, da je bil strah nepotreben. Dobra ženská je, lahko je ž njo

izhajati. Mati pa mi je dejala ravno tiste dni na samem takole

:

— Ta je pravá, ta je pravá ptica. O, poznám jaz loveka v

dúhu. Bolj sem ji na poti, kakor psu veriga, kadar leži klobása

pedenj pred njini. Utopila bi me v žlici vode ! E, vem, kaj dela

pri tebi in kako me opravlja! Saj te je že vsega preokrenila na

svojo plat. Prej si imel srce za mater, zdaj pa je tako, da se me
Bog usmili. Zame ti ni ve, ona ti je vse: zlato, angel, punica!

Videla sem že Ijudi, da se imajo radi, ali kaj takega še ne.

— Kaj pa? sem vprašal, ker sem bil v Ijubavnih stvareh še

posebno z ozirom na mater silovito diskreten.

— Hodíš okoli nje, je hitela brez odmora, kako pa hodiš

okoli nje! Sem Lina, tja Lina, kaj delaš, Lina, ali greš na izprehod,

Lina, in tako nepretrgoma.

Reem pa, da je bila resnica ravno narobe : materi sem po-

sveal tako pozornost zaradi njene starosti in bolehnosti.

No, vasih sem se nato smejal, drugi me je zopet razjezila.

e sem se ji smejal, je dejala

:

— Drugim praviš, da niso možje, sam si pa med vsemi naj-

slabší. Malo poropotaj vasih, oglasí se, e imaš še sploh kaj besede

pri hiši! Poglej malo, koliko gre vsega! Denár mee kar skozi

okno na cesto

!

e sem se pa razjezil, je rekla:

— Ni se ne togoti, kaj boš nad menoj rohnel? Saj sem ti

že rekla, da poznám jaz loveka v dúhu ! Iznebil bi se me rad,

pregovorila te je! No, pôjdem pa sama, mene ne bo treba metati

skozi vráta! Napoti sem ti, odve sem ti, kar svoje stvari bom po-

brala, pa grem.

Iz takih položajev sem odhajal nagloma v pisarno in se vracal

opoldne domov tako, kakor bi ne bil niesar govoril, ne slišal. In

stregla sva materi oba : žena in jaz. A vse ni ni pomagalo. Njen

obraz je bil tako bolesten, trpe in razjokan, da je bil lovek takoj

ob vso dobro voljo, e se je le ozrl vanj. Po navadi je sedela v

prvi sobi na zofi in gledala predse ali pa brala iz rdeeobrobljene

mašne knjige, potiskane z ogromnimi rkami. Midva, dva mlada

loveka, bi se bila rada šalila in smejala, a njen trpei obraz je
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naju držal kakor v klešali. Kako bi se lovek nasmejal tik njega,

kako bi se pošalil? In neprenehoma je vzdihovala tako obupno in

globoko, da je loveka zeblo in bolelo.

Žena je mislila, da bi ji najeli kje posebno sobo in plaevali

zanjo... No, vidite, rad sem imel mater. In tudi to sem uvaževal

:

Denarja je že vscga skupaj malo, in e še tisto razdelimo, ga ne

bo nikjer ni. In tako smo živeli naprej.

Nekega jutra je izbruhnil prepir. Mati je priela tik okna ihteti.

Vprašal sem, kaj ji je.

— Saj si slišal, je rekla. O, ta me daje!

— Ni nisem slišal

!

— Ti ne bi slišal, tudi e bi me zmerjala z najgršimi besedami,

ti se ne bi potegnil zame, tudi e bi me tepla, e bi mi pljuvala v

obraz. Ti nisi ve moj sin, jaz nimam nikogar ve na svetu, sama

sem, izgubljena réva . . .

— Saj ni bilo vendar niesar!

— Kaj mi ni vzela še pomivanja iz rok? Kaj boš tajil, kaj jo

boš zagovarjal! Še pomivati ne znám ve zanjo! Kam sem prišla!

Zdaj je odprla vráta še žena in se oglasila

:

— To je pa že vendar od sile, kakor ste vi sitni ! lovek gleda,

da vam ni treba delati, a vi išete samo prerekanja!

Mati - sedemdeset in ez jih je imela — se je zravnala kakor

fánt, s pestjo je sunila od sebe, z drugo roko se je zgrabila pod

vratom za prsi in zakriala:

Od kod si pa, kdo si pa, da se boš drla nad materjo svo-

jega moža? Kakšnega stanu pa si, ko imaš tako široká ústa? Na
kaj si pa ponosna? Veselá bodi, da te tak lovek, kakor je moj
sin, pogleda. Nepridiprav ti, rnogledi ! .laz sem mati tvojega moža,

jaz sem ti ga izredila, jaz sem ti ga dala, moj sin je!

Poznáte me, kakšen sem: prepir to je zame grozota. Malo
sem miril, pa sem vzel klobúk in palico in bežal od doma. Kako je

bilo potem teden dni pri nas, si lahko mislite. Mati se je sesedla,

hodila uniena, objokana, nesrena, vzdihovala in živela brez jedi.

Žena je obiskovala prijateljice, jaz pa sem živel kakor pušavnik:
nisem bil ne mož ne lant. In vasih je minilo štirinajst dni in tudi

mešec, predno sta pozabili malo svojo jezo in prieli govoriti. A
ko so sc zopct vrnili navadni domai aši, ni bilo nikoli dolgo do
takrat, ko je že kako skoil materi v pomo kak malenkosten pôvod
in nov in še hujši prepir je zavladal v našem stanovanju.
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Zjutraj ko sem se umival in oblail in ko je bila žena na

trgu, si me je mati posebno rada privošila. Postiljala je postelje

in globoko, ponarejeno vmes vzdihovala, da je prsknil v razposajeni

uri siloma smeh iz mene, e sem ga tudi držal nazaj, kar se je

dalo. Seveda me je tu in tam zgrabila ježa, da bi bil vso posodo

pred seboj razbil. No, kupiti bi jo bil moral, razume se, zopet sam.

— Ti, je rekla ob eni izmed takih ugodnih prilik, kakor vidim,

boste nekaj kúpili.

— Kaj pa hoemo, sem odgovoril, ko pa že navadno íako

pride, e se Ijudje ženijo.

— Saj meni ni ni, je rekla mati. Zaradi mene jih naj bo

deset, štirinajst naj jih bo, samo e jih imata s im rediti. Ampak
to je dobro, kako molita ! Ti ne reeš ne bev, ne mev, ona hodi

okoli kakor riba, lovek mora šele sam opaziti in videti. No zdaj

boš pa oa!
Videla je, da v takih pogovorih vedno slabše odgovarjam, in

združila se je s staro žensko, satansko in razupito spletkarico, ki

je stanovala pod nami in imela dijake. Tja je hodila in tam sta

ukrepali o vsem, kar se je tikalo mene in moje žene.

Doživel sem v svoji notranjosti udne dni. Gnalo me je, da

bi bil stopil na hrib, kjer je svet na vse stráni odprt, in klical in

klical: Kam voziš, življenje, moj težki voz? Ali se ne obrneš, ali

se ne izpremeniš, ali me ne nehaš tlaiti k tlom s svojo barbarsko

pezo? O, ta nizka vsakdanjost, ti ozki, tesni dogodki, sivá eno-

linost, kdaj vas bo konec? Ali naj bo to moja sedanjost in bo-

donost?

Bilo je, kakor bi se hotelo nekaj zrušiti v mojih prsih. Hodil

sem okrog top, mrzel, nekako dale od življenja drugih Ijudi in po

ušesih mi je zvenalo kakor enakomerna svinena pesem. Kaj sem

napravil, kje je moja krivda, vsled katere smo vsi nesreni? Ali

tii v moji ženitvi? In obšlo me je, da bi se smejal dolgo in hladno

s strupenim, razsekanim smehom, kakor se smejejo blázni Ijudje,

in si grizel ustnice, da bi me bolelo. Tako dale me je prijelo, da

sem mislil o tem, kako bi vse konal. Samokres, vrv, voda, pod-

strešje in spodaj kamenit tlak. strup na primer?

Haha, ali flegmatika ne ubiješ, ako ne umrje sam. Stopil sem

med vas na ašico in se smehljal svojim in vašim dôvtipom.

Nekega veera, ko sva sedela po veerji z ženo na zofi in se

pogovarjala, potrka nekdo na kuhinjska vráta. Najino stanovanje je

bilo jako siromašno. Vhod je vodil skozi ozko in temno, hodniku
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podobno kuhinjo v prvo sobo. Sobi sta imeli po eno okno, ki sc

je slabo zapiralo. Peci so bile staré, razpokane, stropi nizki, ple-

skarija in vse v slabem stanju.

Lina je vstala in šla odpirat.

Kdo bi neki bil? je vprašala zamišljeno.

Jaz sem sedel dalje na zofi, ne mene se za poznega obis-

kovalca.

- e bi mati prišli, bi ne trkali ! sem slišal ženo iz druge sobe.

ul sem, kako je škripala kljuka. in naenkrat je nekdo v ku-

liinji neloveško zakrial in razlono se je ul tudi padec mehkega

in težkega telesa. Planil sem v kuhinjo in pozabil na lu. V pol-

mraku sem videl na hodniku pred odprtimi vráti udno pošast.

Zgoraj rn pes z belimi zobmi, spodaj ženská. Skoil sem nazaj po

lu, posvetil sem za bežeo in drsajoo prikaznijo, ki je zavila že

po stopnicah in videl kos njenega krila. Spoznal sem ga ; bilo je

tisto rdee spodnje krilo s rnimi špirálami, ki ga je kúpila Lina

moji materi za god.

udno mi je bilo. Vse bi se lovek izmislil, a tega ne, se mi

je zdelo. In da more ona to storiti meni! Vidite, gospoda, to so

udne zadeve. Na eni stráni to, na drugi stráni ono, a ti moraš

spretno ali nespretno broditi skozi sredo. Pripeti se, da vasih lovek

res ne ve, ali bo preživel tisto, kar ga je doletelo, ali ne. No, Ijudje

smo trši od skál. Skale bi popokale, naša srca ne popokajo . . .

nerodno se izražam, kaj ne? Da me le razumete!

V kuhinji je ležala brez zavesti moja žena. Dvignil sem jo in

nesel na posteljo. Bila je bieda kakor vosek. Moil sem jo z vodo,

s kisom, drgnil jo in jo poasi spravil k zavesti. Gledala je tako

udno . . . splch od tedaj ni gledala nikoli ve tako kakor prej

:

mislim normalno. Oi so ji kar nekako krožile po jamicah, vrtilc

so se in punice so bile veliké in drhtee. In tudi smehljala se je

tako, kakor^sejzdrav lovek pri pravi pameti nikoli ne smehlja.

Imeli)! smo prezgoden pôrod. Vse je umrlo: Lina in njeno

dete — sinek. Živela sva zopet z materjo sama, ali zmisla nisem

imel ve^zanjo. Kadar sem jo po raznili mislih blode pogledal, pa

mc je presunilo. Bilo mi je,^kakor bi se ozrl . . . dovolite, da se

ne izrazim. No, tudi ona je zaspala nekega dne veno spanje.

Malo'je prestal, pa se nasmehnil kiparju Ambrožu,
— No.^^kaj me pa'tako gledate? je vprašal. Menda ne sodi to

vse skupaj k mojcmu obrazu, sploli k moji zunanjosti? E, veste,

tudi prej ni sodilo ! Sicer pa : razgovoril sem se, kar ni moja navada.
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— To ešenje mater, je dejal stotnik polagoma, to je pre-

tirano, seveda!

Zamislil se je in po dolgem niolku dodal:

— Neka zgodba mi je prišla na misel, mlada Ijubezen, eh . . .

— Samo teh ne ! je vzkliknil kipar. Toliko jih je, kakor šivank

na smrekah, pa še podobne so si kakor listje!

In zasmejal se je skoro žaljivo.

Rad. Petruška:

V sveti noci.

INaokrog so le tuji Ijudje,

tuja duša, tuje srce

;

kje naj spomin oživi domaije,

kje naj duh tožni si odpoije?

Naokrog tiha je, mtva no,
lúi ni v oknih rnih ko,
kje naj done mi božini zvonovi,

kak razsvetle mi naj dušo mrakov!?

O
Prosea pevi<a.

majú poje, petju, cvetju,

a krog in krog le sneg leži,

o duš zaljubljenih zavzetju,

a sama v zimi tu stoji.

O krasnih, viteških gradovili,

a njeno je ognjiše mraz,

in o gostijah, arih novih,

v oeh nje — glad, úpal obraz.

O raju poje in o srei,

o zlatih urah, svetlih dneli,

jaz vidim le obraz trpei

in grenke solze skozi smeli.
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Lovro Kuhar:

Za delom.

Meglenega zimskega jutra nas je bilo zbranih veliko število pred

vliodom neke továrne blizu Trsta. Zvedeli smo, da bodo ob

osmih najeli pet delavcev; pet samo, a nas je bilo najmanj desetkrat

pet lanih, krulia potrebnih konkurentov: sivih starcev in mladih,

še nedoraslih fantov, tolpa razcapancev z izstradanimi obrazi, na-

gnana od vseh vetrov. Družba se je vedno veala. Po esti, ki je

peljala mimo továrne, so prihajali vedno novi, ustavljali se in akali

z nami. Nekateri so stali nepremino na mestu kakor kipi in venomer

zrli skozi mrežasta vráta na tovarniško dvoriše. Drugi so bili ne-

koliko živahnejši, prerivali so se semintja in se ogledovali po tova-

riših; kadar je prišel po esti kak novinec, so ga pozdravljali in se

mu zaniijivo rezali. Zopet drugi so polglasno mrmrali sami s seboj,

pušili smodke in pipe. Vsem je pa seval z obraza izraz nevošljivosti,

škodoželjnosti do bližnjega.

Dolgo smo že stali. Dva, trije so se naveliali venega akanja,

in ker so videli množico, so se izrinili iz grue in izginili po esti

v meglo.

„Samo pet jili rabijo," so rekli in so šli. Ostali smo gledali

za njimi, zdeli so se nam junaki, ki noejo varati samih sebe kot

mi. as je hitel in mi smo še vedno stali pred tovarno. Lotevala

se je nas nestrpnost, v naših srcih se je menjavalo tolažljivo upanje

z gnevom bridkega varanja, vse se je pa topilo v napetem pri-

akovanju . . .

„Kaj odlagajo!" je zamrmral nekdo v prednjih vrstah. „Osem
je že gotovo pro."

„Morebiti nas imajo za norce?" je menil nekdo drugi.

„Ni še as — deset minút še manjka do osmih !" je zavpil visok,

suh mož v zadnjih vrstah in dvignil svojo žepno uro'nad glavo.

Med množico je hipno zašumelo; jezni, krátki glasovi so se

slišali iz vrveža in mrani zgrbani obrazi so se obracali proti môžu
z uro.

„Uro ima!" je presekal nekdo z visokim glasom nerazlono
godrnjanje.

„Pa z nami aká na delo!" je rezko dejal drugi.

„Uro prodaj in lahko živiš nekaj aša!"
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„Sem z uro!" je zahtevalo nekaj glasov in par pesti se je

dvignilo. Mož z uro je prebledel, uvidel je, da ni sala. Potisnil je

klobúk na elo, skljuil hrbet in se potuhnil iz grue.

„He, držite ga ! Kam pa, kam!" Ali onega z uro je že zagrnila

megla. Polagoma so se duhovi pomirili, razljueni obrazi so se raz-

vedrili in neka razposajenost se je opazila v družbi.

„Kaj pa vi tam spredaj?" je v sali zaklical nekdo med zadnjimi

onim, ki so že od prvega svitá akali tukaj in se krepko držali

železnih vrat. Prednji se niso niti ozrli, bulili so dalje na dvoriše.

Nad glavami je zadonel smeh.

„Boje se, haha!"

„Izmenjajmo, slišite!" . . . Klici so postajali ostrejší in razlo-

nejši. Tisti pri vratih so se prieli bati in so se krevito oprijeli

križastega železja.

„No, ali bo kaj?" . . .

„Mi smo bili prvi tukaj!" so se trdovratno odzvali vratarji.

„Vseeno! Pro od vrat!"

„Nikakor!"

„Radi bi vedeli!"

Kakor morski val so se zagnale zadnje vrste naprej in se

skušale zriniti v ospredje. Prej lahkoživa razboritost, ki je vládala

med množico, se je mahoma prevrgla v srdito neodjenljivost. Slišalo

se je pehanje in porivanje, težki, múni dihi, kaka zamolkla kletev

vmes in bolesten stok, kosti so pokale, železná vráta so škripala,

trenotek, in prednji so bili vrženi nazaj.

„Roparji!" so hropeli in se penili.

Zmagovalci so jim odgovorili s krohotom. vlaz se nisem udeležil

borbe, nahajal sem se nekako v sredi grue in se nisem prišteval

ne prednjim, ne zadnjim. Toda v boju sem bil nehote potisnjen

naprej in preden sem se dobro zavedel, sem stal práv blizu vrat;

eden je še bil pred menoj. Sedaj sem se seveda tudi jaz krohotal,

a skoro prehitro. Odrinjeni so na však nain hoteli dobiti svoje

postojanke nazaj in jeli so nas trgati od vrat. In morebiti bi nam
bili sedaj vrnili, ko bi se ne bili ravno v tem asu na dvorišu

pojavili vratar in dva uradnika s svinniki za ušesi ter se približali

vratom. Obstali smo tiho však na svojem mestu in plašno zrli v

prihajajoe. Prej smo jih že težko akali in smo si želeli hitre od-

loitve; zdaj pa, ko so bili tukaj, smo se jih skoraj báli in vztre-

petavali v negotovem upanju.
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Pred vráti so obstali. Mlajši uradnik se je nagnil k tovarišu

in mu nekaj zašepetal, nato sta se zasmejala košato in nesramno.

Mi snio stali neprcmakljivo na mestu, prezirljivi smeli obeh urad-

nikov se nam je zdcl kot ostro kamenje, padajoce v obraz in v

velikem ponižanju smo sklonili glave k tlom. Skrivaj sem se ozrl

po tovariših okrog sebe; opazil sem tope obraze in bedasti pogledi

so razodevali malodušno suženjstvo . . . Tedaj je vratar porinil svojo

debelo, napihnjeno glavo skozi mrežasto železje in zavpil

:

„Odstránite se, drugae ne odprem vrat!"

Besede so šle mimo nas in nihe ni storil koraka nazaj. Ne

upornost, ampak strah je nas stiskal v tistem trenotku, da se nismo

ganili. Misii brez ciljev so nam begale po glavi, iz njih se je kopiila

brezplodna fantazija naivnega proletarca o delu, kruhu in zaslužku.

Ker je vratar uvidel, da ne opravi ni, je izmaknil glavo in

jel odklepati vráta. Toda odprl jih ni, pustil je priprte in se tako

pogajal z nami; uradnika sta mu pomagala. Jemali so kar od kraja;

vratar je vpil nad nami, uradnika sta se pa smehljala in beležila

opazke na papirje. Imeli so že štiri nabrane, ko se je vratar iznova

ozrl po grud.

„Ali je kdo tesár?" je vprašal. „Naj se oglasi!"

Sladko ustvo me je prešinilo; že ugaslo upanje se je zopet

pojavilo v meni in z vzradošenim klicem sem se oglasil.

„Jaz sem tesár!" sem vpil in skúšal preriti vrsto mož pred

seboj. Ali komaj sem izustil, so se ponudili že vsi in cesta je od-

mevala klicev: „Jaz sem tesár . . . tesár ... mi smo tesarji . . . he!"

Tolpa je pritisnila k vratom ; od zadaj so me objele krepke

pesti in me obdržale na mestu, mimo mene so se pa pehali drugi.

Izbrali so drugega tesarja in izvoljeni so izginili z uradniki v tovarno.

Mi pred vráti smo se oddahnili od razburjenosti in se prieli raz-

liajati. Par je odšlo mranih in tihih. nekaj se jih je brezmiselno

smejalo, drugi so se rogali sprejetim.

„Trpinili jih bodo kot živino," so govorili. Tudi jaz sem se

pomešal med odhajajoe. Mlad fánt me je zael zasramovati.

„No, gospod tesár!" je dejal zbadljivo in mi puhnil v obraz

dim smradljivega tobaka. „Ali ti je žal za delom, kaj ? e jaz ne

smem, tudi drugemii ni treba. Prijeli smo te, hehe!" se je smejal.

Molal sem. Poleg naju je stal mož v zakrpani obleki, videl

je mojo pobitost in smilil sem se mu.

„Kaj zasmehuješ, zlodej!" je vzrojil nad fantom. „Izgubi se,

sicer te lopnem za komat!"
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Fánt se je zbal in se je poasi odstránil.

„Popihal jo je!" se je veselil mož z menoj in me vprašal, kam
sem namenjen. Odgovoril sem mu, da nikamur, da pôjdem v mesto.

Povabil me je s seboj in napotila sva se v mesto. Cesta se je

vila ob bregu blizu morja; valovi so pljuskali ob skalovje in njih

šum je odmeval sem do naju. Razloila nisva niesar, ker je bila

vsa okolica zavitá v viažno morsko meglo. Korakala sva mimo to-

váre in raznih delavnic, vrsteih se ob potu ; iz njih je prihajal

ropot strojev in kolesja, udarci težkih batov in kladiv so bobneli,

žvenk železja je donel vsevprek. Polagoma se je cesta izpreminjala

v ulico, postajala je širja in snažna, ob straneh so se dvigala rázna

imenitna poslopja z okrašenimi portáli in vogali. Prišla sva v mesto.

Pohajkovala sva po ulicah novega mesta in brez zanimanja ogle-

dovala izložbe v trgovinali. Ko sva se naveliala, sva krenila v pri-

staniše in postopala ob morju cele tri ure. Gledala sva došlé in

odhajajoe parnike, opazovala delavce, ki so blago nakladali in

razkladali; videla sva, kako so se polili, kako so omagovali pod

težkimi tovori in zahotelo se je še nama delati, dvigati, nositi bre-

mena. Vprašala sva paznika v nekem skladišu, ali rabijo delavcev.

A oni se je nama smejal. „Še tí nimajo kaj delati," je rekel.

Midva sva videla narobe, však je moral hiteti in delati za dva.

Nato sva vprašala nekega delavca, po em plaujejo.

„Po pet kron na dan," se je nama zlagal. Imel je pa samo
tri krone na dan in ker ni hotel vzbuditi pomilovanja do sebe, je

povedal dve kroni ve.

Na nekem prostoru so zasipavali morje. Zabijali so pilóte v

zemljo in delali mono cementno zidovje. Tudi tu sva se ponudila

;

toda podjetnik je naju opsoval in zapodil.

Bilo je že poldne, in tedaj je svetoval znanec, da bi šla v

žganjarno. Jaz sem hotel iti k peku po kruh.

„Saj tudi v žganjarnah prodajajo kruh. Greva tja, kjer dobiva

vse. Neki žganjar v starem mestu pece zelo dober kruh," je sklepal

on in me vabil s seboj. Žganjarska beznica mi je bila sicer zoprna,

vendar sem šel ž njim. Dolgo sva hodila po ozkih, krivih ulicah

starega mesta, preden sva našla dotino hišo.

Ko sem vstopil, sem spoznal, da sem zašel v eno izmed onih

glasovitih tržaških lukenj, kjer se zbira pri žganju družba najrazno-

vrstnejših Ijudi. Sedla sva za mizo ob majhnem, mranem oknu in

si kúpila kruha in žganja. Kruh je bil koruzen, v sredini še skoro

sirov; tudi žganje, ki ga je nama prinesla zamazana, debelušna

„l.jubljanski Zvon- XXXIV. 1911 1. 3
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toajka v glinasteni loiiku, je bilo slabo, dasi cra je tovariš hvaiil

in ga pil v hlastiiili požirkiii.

„Ali ti ne ugaja tukaj?" nic je vprašal in se udil.

„Zanimivo je. Ali so ti ijudje vsi brez posla?"

„Veinoma. Preganjajo si dolg as."

Mize okoli najn so bile res skoraj vse zasedene z razcapanimi

gosti, kakor sva bila midva. Nekateri so bili pijani in e niso po-

spali za niizami ali na tleli, so kriali in razbijali kot zbesneli.

Drugi so lizali žganje iz loncev in lovili toajkino debelo, neokusno

roko, ali se pa nasmihali ženskam, ki so se smukalc med njimi.

Žensk je bilo precej v sobi. Prisedle so k moškim in se jili ovijale,

pile žganje ter se opotekale med mizami. Tudi k nama je prisedla

mlada, bosá in kuštrava punca. Prijela me je za roko, a zgrozil

sem se: njena roka je bila mrzla in irepetajoa, ohlapna kot cunja.

Gledala me je z motnimi omi in se je skúšala smejati; toda bila

je preve omamijena od žganja in komaj je raztegnila zasinele

ustnice. Popila nama je žganje iz lonka, nato je opotekaje odšla

k drugi mizi, kjer se je zgrudila na stôl in zaspala.

Neka druga starejša ženská je iztegnjena ležala na dolgem

stolu ob zidu. Bila je odetá v zamazane cunje; izpod njih so molele

tanke noge z velikimi, razhojenimi podplatí, ena roka ji je poivala

na prsih, druga je visela navzdol in segala skoraj do tal. Glava

je bila nagnjena dale nazaj, iz polodprtih ust so silile ostudne pene

in se nabirale okrog ustnic, od slabo zavezanih kit so se vsipali

šopi ogljenornih las.

„Poglej to žensko," me je opozoril znanec. „— Mati je šestih otrok."

„Ali jo poznáš?"

„Poznám dobro. Že dve leti stanujemo skupaj v eni hiši."

„Pa je omožena?" sem vprašal.

„Je, vendar z môžem nista skupaj. Otroci so sami doma. Ena
deklica je že precej veliká in bi že lahko delala, pa ne zna niesar."

„To je žalostno!"

Na mojo opazko je tovariš malomarno zamahnil z roko in do

dna posušil žganje iz lonka. Postavil ga je narobe na mizo in

sc ozri vame.

„Morda ga še bova'-^"

„Dosti ga je. Škoda denarja, rabila ga bova!" sem sklenil jaz.

Toda tovariš ni odnehal.

„emu denár?" je ugovarjal. „Jaz nimam vinarja ve, pa se

ne brigam za to. Ko bi imel, bi plaeval, da bi bila oba pijana.

No daj! Zaradi osem krajcarjev ne bo vsega konec."
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Ostal sem Irdovraten in sem hotel oditi.

„Ne morem!" sem se bránil. „Denarja imam samo za tri dni

življenja pri kruhu, potem sem bera."

On je vztrajal pri svojem. Pravil mi je, kako nespametno je

pohajkovati po mestu in prodajati zijala za prazen ni, tukaj imava

pa lep mir in lahko do noci sediva pri enem lonku. Dokazoval

mi je tudi, da bova jutri gotovo dobila delo, on ve za prijatelja, ki

se bo naju usmilil in bo nama priskrbel zaslužka. Konno me je

jel tako glasno prositi, da sem se vdal in plaal osem krajcarjev.

Tako sva obsedela za mizo. Sele ez dobro uro sva zlezla iz beznice

v mrano ulico, vijoo se med visokimi hišami, nad katerimi so

pluli solnni žarki, še više gori se je smehijalo modro nebo.

Na ulici sva se posvetovala, kam naj kreneva, toda nobeden

ni vedel ni tonega. Jaz bi bil najrajši šel spat, pa nisem imel

stanovanja in zavetiše, kjer sem spal drugikrat, je bilo že zaprto.

Torej nama ni preostalo drugega, nego pohajkovati dalje. Branjevka

ob zidu je nama podarila vsakemu dve pomarani
;
potem sva tavala

po ulici in ez dobre etrt ure sva prišla iz mesta. One rne, veliké

hiše so izginile, nekaj aša so naju še spremljale skromne hišice,

postavljene ob esti, a kmalu so prenehale tudi te in ostala sva

sama sredi ceste. Ko sva bila že dale iz mesta, sva zavila s ceste

vstran in se vlegla na rušo, olúpila sva však eno pomarano in jedla.

Od tu sva imela zelo lep razgled na mesto, na pristaniše in morje.

Ko sva imela mesto pod seboj, sva bila ponosna neke neumljive

proletárske vzvišenosti, globoko sva dihala sveži zrak in se neumno

smehljala božajoim solnnim žarkom. Lotila se je naju potepuška

razposajenost, pometala sva klobuke od sebe in ležala kot bi padla

z neba. Potem sva se spomnila, da še hraniva však eno pomarano.

Sadje je bilo slastno in tovariš je izrazil kesanje, ker nisva znala

branjevke bolje izkoristiti. Željno se je oziral naokrog in na esti

je zagledal kmeta z oslovsko vprego : tepec nepazljivi — medpotoma

mu je zlezla plahta, s katero je imel pokrit voz, na strán in cel

kup krasnih jabolk nama je blestel naproti.

„Hej, kmet!" je klical razigrane volje moj tovariš. „Daj sem,

ali pa s plahto zakrij sadje, midva že komaj požirava sline."

Kmet se je nasmehnil, potegnil plahto preko vabljive prikazni

in brezobzirno pognal osla. Ko je kmet izginil v dalji, je ogovarjal

nove potnike, prihajajoe po esti ter jih vabil k sebi. Slednji se

je umiril in tiho obležal poleg mene. —
3*
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Jaz bi bil silno rad izvedel kaj ve o njeni, posebno glede

njegove pretcklosti in njegovili sedaiijih razmer, in že párkrát sem

tekom dneva skúšal zaplesti pogovor o tem, a vsakikrat sem si

premislil. To je bilo tudi povsem iiaravno. Priznati móram, da sva

v kratkem asu najinega znanja že jako prostodušno obevala med

seboj ; vendar sem slutil, da se moj znanec kljub svoji nievosti

smatra za nekaj višjega, popolnejšega od mene, in zaradi tega sem

s svojimi vprašanji odlagal. Da je bila moja slutnja opraviena, se

se je pokazalo takoj. Tovariš mi je kar v zaetku najinega pogovora

dal utiti, da stoji v vrlinah potepuške obrti nad menoj, reko:

„Ko sem bil jaz še tako neumen, kot si zdaj ti." Vide ga, kako

leži poleg mene, se me je iznova lotila radovednost, ki sem mu jo

takoj razodel in jo podkrepil s prošnjo. Uslišal me je drage volje.

Zdelo se mi je celo, da je komaj akal mojega poziva in kmalu

sem poslušal njegovo povest. Pripovedoval mi o mladosti na kmetih,

o svojem odhodu z dežele v mesto, z nadami in cilji v prekipe-

vajoem srcu, o obutkih, ki jih je doživel v prvih dneh svojega

bivanja v mestu. Vendar mi to ni bilo novo; podobno je bilo mo-

jemu položaju. Zanimivejše je bilo nadaljno pripovedovanje. Orisal

mi je dolgo dobo svojega bivanja v mestu, in ko sem slišal vse, sem

bil preseneen. Spoznal sem loveka brez lastne volje, veno izgub-

Ijenega, toda do dna duše preprianega, da ne dela práv. Strmé sem

poslušal zgodbo o divjem zákonu, v katerem živi že dvanajst let z

neko žensko in zgražal sem se, ko mi je pravil o njunili pretepih.

„Moja baba je kot smola," je konal, „prime se te in te ne

zapusti. Jaz ji ne branim pro in nazadnje bi mi bilo zelo Ijubo,

ako bi me ostavila. Toda rajši pretrpi in si tiho maže rane. Kakor

pri meni, tako bi lahko živela povsod, práv povsod : e hoe biti

sita, si mora oskrbeti hrano, ako hoe spati pod streho, mora po-

ravnati stanarino."

„Zakaj pa ti ne greš strán?" sem se drznil omeniti,

„Na to ni mogoe odgovoriti. Neka nevidna sila te priklepa

k tem razmeram, da vztrajaš kljub najvejim neugodnostim, živiš v

revšini in najhujšem pomanjkanju, samo da zadostiš svojim tihim

nagibom. Preprian sem, da bi cerkveno poroen niti pol leta ne

strpel poleg také žene, kot je moja."

„Potemtakem jo Ijubiš, ali kaj."

„Ljubim, ha, ha! Imcniten dôvtip! Povem ti, da sva se pred

petimi dnevi zbila, hudo zbila, opljuvala sva drug drugega in na-

zadnje sva se stepla. Od tedaj se še nisva videla, jaz nisem šel
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vse dni k njej. Popolnoma lahko živim brez nje. Ampak tako je,

no. — Nocoj pôjdem na stanovanje."

Molal sem in si tolmail njegov „tako". V dúhu sem si

predstavljal žensko: morda je dolga, suha stvar, s izpitim, bledim

obrazom z pohlepnimi omi in velega telesa, morebiti je pa kozava,

debelušna ter okornega života, gleda topo in izbuljeno, žganje pije

in se kotali po tleli. Konno bi jo bil rad spoznal in rekel sem

tovarišu, da grem zveer ž njim na stanovanje. Ustrašil se je in me
pogledal zbegano; nato je zganil grlo, kot bi požrl kost in hkrati

me je opozoril na solnni zahod. Med najinim pogovorom je solnce

dokonalo svojo dnevno pot in se izgubljalo za daljno morsko

obzorje. Zadnji žarki so krilili iz ožarjene daljave in kot za slovo so

odevali površino mesta in skalnatá brda z otožno vijoliasto barvo.

Nerazumljivo se mi je zdelo, zakaj mi tovariš ne odgovori

naravnost in me hoe zabavati s solnnim zahodom; toda util sem,

da se v dúhu druži z idilinim veerom in pustil sem ga v miru.

Dolgo je zri na morje, ne da bi bil trenil z oesi. Párkrát sem se

skrivaj ozrl nanj, na obrazu sem zapažil tiho skrb. Že je bilo

mrano in doli v mestu pod nama so v dolgih verigah gorele lúi,

ko sva se odpravljala nazaj. Tovariš je stopal nenavadno hitro,

kakor bi ga bil akal kje nujni opravek.

„Kam se ti mudi, saj grem s teboj do kraja, práv do doma."

Nekaj je zagodrnjal v mrak.

„Rad bi spoznal tvojo ženo, ker si mi toliko zanimivega pri-

povedoval o njej," sem nadaljeval. „In e imaš morebiti prostora,

bi tudi ez no ostal pri tebi. Zavetiše ..."

„Zakaj ravno k meni?" se je v tem hipu zadrl nad mano in

obstal na esti, z rokami v žepih.

Osupnil sem. Par trenotkov sva si na ta nain stala nasproti.

„Zakaj hoeš ravno k meni," je priel govoriti zasopljeno.

„udno se mi zdi, da bi te ravno moje stanovanje tako silno za-

nimalo. Kamor se obrneš, vidiš isto. Pri meni ni prostora za pre-

noiša. Soba, v kateri stanujeva, je majhna, mokra klet, brez podá

in brez vsega. Postelje nimava nobene, leživa na kúpu slame.

Gabilo bi se ti gotovo : baba je grda, neverjetno ostudna ..."

Mahoma se mi je posvetilo v glavi, odkod njegova razbur-

jenost in nisem niogel krotiti smeha. Potolažil sem ga in mu ob-

Ijubil, da ne bom iskal ne žene, ne stanovanja. V prvi ulici sva se

hladno loila in napotil sem se proti zavetišu.
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Glasbene produkcije v jesenski sezoni.

Draga prijateljica!

Spominjaš se tistih ur lanskega poletja, ki sva jih družno pre-

kramljala na spreliodih. Takrat so nam risali asopisi žalostno

perspektivo jesenskc glasbene sezóne. Glediška kriza, pogajanja z

^Glasbeno matice" : predmet, ki je bil tiste dni povsod na razgovoru.

Optimistov je bilo malo, tem ve pesimistov in tudi midva sva bila

med njimi. Hvala bogu, da se je gordijski vozel razmotal sam od

sebe, zakaj Aleksandra ni bilo od nikoder, ne z magistrála, ne iz

deželnega dvorca !

Napravljala si se vedno, utegnila pa nisi nikoli. Seveda, od

rok Ti je, ko bi Ti zameril ! In tako se Ti je ognila marsikaka

lepa veerná ura, ki nam je bila v delež pretekle jeseni.

Sredi októbra je zavpilo po naših voglih dvoje plakatov. Prvi

so vabili na „Kocianov veer" za torek, 21. októbra v „Mestni dom",

drugi pa so napovedovali prvo gostovanje „Kralj. zem. hrvatskega

kazališta" iz Zagreba v „Tr u bad u r j u" (Trovator) za sredo, 22. in

etrtek 23. októbra. Preve dobrôt naenkrat, nam boš zavidala, in

ne po krivici!

S „Kocianovim veerom" je dala „Matica" svoj prvi se-

zonski koncert. Bolje ji ni bilo treba zaeti. Dvorana natlaená,

aplavz gromovit. Kar so zasvirale Kocianovc gosli, niso zasvirale

še nobene. Iz njili so tekli smehi, razpredale se pravljine sanje,

zaplakale tožbe, zajokala bolest, zašepetala molitev, zašuštelo skriv-

nostno povabilo, vse, vse, kar se more vzdigniti iz resnine duše.

Pripeljal je s sabo spretnega spremljevalca, praškega koncertnega

pianista Eisnerja, ki seje izkazal tudi v samostojnih tokali. Vspored
tega koncerta je obogatila šc ga. Lovšetova (Bôle) z Ijubkimi

pevskimi tokami. Njen glas ni baš moan , a tembolj šolan.

Spremljal jo je na klavirju naš priljubljeni koncertní pianist Trost.
Drugi veer sem hitel v glediše. Ne misliš si, s kakim ve-

seljem me je gnalo tja v hrám naše Talije, ki je bil že tik pred

bankerotom. Zagrebška opera! Koliko livale smo itali po naših

dnevnikih, zlasti o solistih ! Koliko je resnice, koliko reklamnega
pretiravanja? „Trubadúr" je moral izpriati, saj je obetal samo
prvé intcrprctc.
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Vstopnice so bile že teden dni razprodane. Kakšno zanimanje!

Po dolgem asu se je zopet dvignilo zagrinjalo. Glej, udno na-

kluje, prvi solist, ki je mogel predstaviti sloves zagrebške opere,

je bil naš stari znanecKrižaj v vlogi Fernanda. Pred nekaj 'meseci

je pel ravno na teh deskah še v svoji materini besedi, zdaj ne sme

vec. Taká so pota usode. Vse najboljše sile nam pobere tujina, ker

jim domovina ne more dati zasluženega kruha. Križaj je odpel

svojo partijo z vso sigurnostjo. Gróf Luna- V uško vi se nam je

námah prikúpil z mogonim baritonom, krásno igro in umestno

mäsko. Leonora Milene pi. Šugh je bila dovšená. Anko Hor-
vatovo, ki je bila za ta veer nedisponirana, je nadomestila v

vlogi Azucene Mercedes Vale n ti je va. Njen alt ima isto >voje-

vrstno barvo. Mnogim ni ugajal, menda jim je še Peršlova preve

v spominu. Tudi meni se ni hotelo uho takoj sprijazniti s tem ne-

navadnim altom, pozneje mi je pa zelo ugajal. Manrica je pel

Jastrzebski. Bogme, da nisem mogel verjeti, da je to tisti Ja-

strzebski, ki je pred leti tako marljivo pasel lenobo na našem

odrú! Skoro da smo ga poznali takrat samo iz kavarne. Kakšna

razlika med takrat in sedaj ! Pel je svojo junaško partijo v splošno

zadovoljnost in se odlikoval zlasti v sloviti „stretti". Druge vloge

so bile manjše, zato se n. pr. Strmca še ni moglo práv presoditi.

Orkester je bil pod izvrstrim vodstvom, zbor pa se ni odlikoval.

V naslednjem veeru se je pela repriza. Topot je mogla na-

stopiti v Azuceni Horvatova, sicer še nekoliko nerazpoložena, a

kljub tému je pela z lepoto glasu, ki se ni dal prehvaliti.

Naše operno vprašanje je bilo s tem za enkrat rešeno. Kar

nam je dala zagrebška opera, treba je imenovati prvovrsten užitek,

ampak vseeno bo treba povdarjati, da pri tem ne sme ostati

vedno. Bilo bi nam tako nazadovanje v sramoto, saj so nam vendar

še vsem v spominu aši, ko smo imeli tudi na našem odrú izvrstne

moci. Oitanje, da so bile te moci „importirane", in da zato na

operi pravzaprav nismo izgubili niesar, je lahkomíselno, ali pa

zlobno. Tudi dvorná opera inia „importirane" moci, pa bi jih ne

smeli imeti mi? Poglavitno je, da nismo milostno odvisni in da

zaujemo zopet enkrat nad orkestrom našo besedo.

Drugo gostovanje zagrebške opere smo imeli v torek in sredo

po Vseh svetih. Vstopnice razprodane že štirinajst dni poprej ! Prvi

veer so nam dali „Trávi a t o". Šla je krásno izpod takta. Tudi

zbor se je poboljšal. Nanovo so se predstavili sólisti Mája de

Strozzijeva, Lowczynski in Kondracki. Strozzijeva, ki
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je pela Violetto, se je odlikovala zlasti s fiiio koloraturo. Low-

czynski je s svojim mehkim tenorjem takoj pridobil naše simpatije.

Oetovski vlogi se je práv piimerno podal Kondrackega bariton.

Nekam udno zveni ta glas, pridušeno, polvotlo, ampak tukaj se je

práv dobro izhajalo ž njim.

Naslednji veer smo poslušali Puccinijevo „Tosco". Nov

gest — Mira Koroševa,ki je pela naslovno vlogo s svojim mo-

gonim sopránom nadvse frapantno. Cavaradossija je izborno inter-

pretiral Lowczynski. Vuškoviev Scarpia je bil v petju, igri

in maski dovršen. Cerkovnikovo vlogo je imel Les i . V pevskem

oziru ta partija res ne tirja dosti, ampak nehote sem se domislil

Križaja, ki je v lanski sezoni podal cerkovnika vse prikupljivejše.

Tri dni kasneje je imela „Matica" v „Mestnem domu" svoj

drugi koncert: Jelea Do k i e va, koncertná pianistinja iz Bel-

grada, Marko Vuškovi, že znani Ti zagrebški baritonist in zopet

naš marljivi Tone Trost, ki je spremljal pevske toke. Udeležba

je bila pila. udno, da ni mogel že sam Vuškovi imeti ve
privlane sile! Za klavir se naša publika ni kaj ne ogreva, ali bolje

povedano, zdi se, da ga je že sita Saj je pa tudi preredno na kon-

certnem programu. Sprememba mika ! Sicer vsega spoštovanja vredni

inštrument pa izgubi še ve pritege, e se hoe izkazati na njem

umetnica srednje kakovosti, kakršna je Dokieva. Cudežev tudi

najboljša šola ne more delati. Svetovne muzikálne firme ä laBeethoven,

Rubinstein, Chopin pa le izgubljajo na kreditu, e se zatekajo k

njim také povprenosti. Dokievi ni odrekati pridnosti in volje, o

njenih zmožnostih pa se mnenja precej cepíjo. Vuškovi je dodal,

kolikor je manjkalo do ravnotežja. Izbral si je pester vspored in je

bil vsemu docela kos. Poleg divnega prologa iz „PagJiacci" in raz-

košnega creda iz „Othello", nas je oblagodaril tudi s skladbami

našili domaih komponistov, zlasi s Parmovo neskonno lepo „Po-

slednjo nojo" in z Lajovevo resignirano „Pesmijo starca". Tudi z

dodatki ni štedil, obinstvo pa ne z entuzijastinimi aplavzi.

V nasledujem tednu so se že zopet trgali v Šešarkovi trafiki za

vstopnice k operama „Ples v maska h" (17. nov.) in „Zrinski".

(18. nov.) To originalno lilastanje po biletili zagrebške opere, ki

se je vrinilo med nas najve sugestivno, bi nazval že lahko manijo.

Vstopnic še v Ljubljani ni, pa si že — prepozen ! Paradokson, toda

istina je! Vasih smo imeli Slovensko opero, ki bi jo lahko postavili

v isto merilo k zagrebški, postavim za aša Skalovc in Rezunova,

ampak takrat smo se vsaj sreno zvrstili. To je tudi, repriz ni sedaj
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in zato ne bi nihe rad zamudil premiére, še celo tisti ne, ki jih

je Finžgar obsodil, da prihajajo v glediše samo radi noblese.

Verdijev „Ples v maska h" (Un ballo in maschera) je nosil

naš oder že pred leti. Kolika razlika od „Traviate" in vendar umotvor

istega mojstra! Riharda, grófa Varviškega, je imel v rokah Lov-
czynski. Izkazal se je v vseh treh dejanjih. Vuškovi je oskrbel

Renéja z nedosegljivo lepoto petja in igre. Divno je odpel zlasti

arijo na svojem domu. Amalija, izneverjena mu žena, je bila v

Koroševi kar najbolje poosobljena. arodejke Ulriko je izvedla

Val e n ti j e va práv sreno. Seveda zopet okús! Ta veer smo uli

prvikrat Polakovo in sicer v vlogi paža Oskarja. Zdi se, kakor

da je Polakova immuna proti zobu aša. To so že desetletja, kar

jo poznamo, pa je vedno enako mladostna, v glasu vsa dekliška.

Križaj in Tosi sta imela manjše partije kot zarotnika.

Poleg italijanske muzike smo poslušali naslednji veer slo-

vansko glasbo, toliko oboževano Zajevo glasbeno sliko „Zrinski",

ki slúži Hrvatom pri vseh njihovih pomembnejših narodnih slavjih

kot entree. Tudi to delo ni bilo našim deskam ve tuje. Med vsemi

sólisti je briliral Vuškovi v naslovni partiji. Prekosil je samega

sebe. Vredna družica mu je bila Koroševa kot žena. Herko
Jeleno je interpretirala Polakova s toliko Ijubkostjo in naravnostjo

v petju in v igri, da smo bili oarani. Tudi z Jastrzebskega
Juraniem smo bili zadovoljni. Križaj se je pokazal v hvaležni partiji

Sulejmana z obiajno dovršenostjo. Glasba káže velik kontrast k

italijanskim operám. Verdi ves skoen, Puccini poln arij, Zaje pa je

razen populárne himne „U boj!", ki prepletá s posameznimi motivi

skoro vso sliko in izzvení celotno v zadnjem dejanju, malo prožen.

Zelo so se posreile žive slike ob koncu posameznili dejanj, pred

vsem sklepna alegorija pred Sigetom. Práv je, da so nam Hrvatje

prinesli tudi domae delo, že radi tega, ker mu morejo dati brez

dvoma najpopolnejši kolorit.

Se en umetniški veer v novembru. „Glasbena matica" je riski-

rala tretji koncert v tej sezoni. Riskirala je, ker je bil že drugi

koncert, dasi prirejen v zaetku meseca, slabo obiskan. Tembolj se

je bilo torej bati nepovoljnega poseta 23. Toda riziko se je obnesel,

kar se je dalo pa priakovati sprio firm, ki so mogle izvajati pro-

gramové toke. Udeležba je bila impozantná. Dvorana „Mestnega

doma" domalega razprodana. Kdor je prišel, ni mu bilo žal. Guli

smo slavno švcdsko koncertne in operno pcvko Valborg Svärd-

strômovo, ki nam je prinesla vso neizreeno globino in
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milino muzikalnih základov svoje severne domovine. Na notah je

morda zašla že med nas katera teh pesmi, ali njih pravo ccno

nam je narekovala šele S värdstrômova. Ne morem rei, da ji je

glas bogve kako mogoen, toda izšolan je do najveje popolnosti.

V rokah mi je bil poleg švedskega besedila nekak slovenskí ko-

mentár, pa saj bi jo bil i brez tega skoro popolnoma razumel. istá

vokalizacija in neizreeno lepa deklamacija besedila in obutkov sta

mestoma úinkovali name, kakor da poslušam našo pesem, glas, ki

ne more zveneti bolj domae, kakor je zvenel, isto govorico naj-

nežnejše duše. „Labodji spev", „Veter", „Pomladni dan", „V poznem

poletju", drugo divnejše od drugega! S värdstrômova je razumela

naše zadivljenje in se je odzvala z mnogimi dodatki. Njena zunanjost

je bila práv skromná: ni tiste obiajne šare v laseh in kostumu,

in vendar ni bila isto ni prikrajšana umetniška avtoriteta. Zahtevala

je samo popolné tisine v dvorani z nepreminim motrenjem ob-

instva. Práv ni bi je ne bili motili, da nam ni dala „Matica" v roke

tako nerodno stavljenega besedila, da je bilo treba med pesmijo

listati. Kakšen oduren šum je to, e se sredi tisine obrne stotine

trdih listov! — Drugi del tega koncerta je izpolnil klavir. Že zopet

klavir! Georges Széll, šestnajstleten fánt, ki ga proglašajo za

odlinega klavirskega virtuóza, komponista in dirigenta, je igral

Chopina, ajkovskega in lastno parafrazo na Riharda Straufia veliko

symfonino skladbo: „Till Eulenspiegel". Pritoževal se je nad raz-

glašenim in skromnim klavirjem. Da je sicer edno igral in pokazal

talent in spretnost, tega mu nihe ne bo odrekal. e ga pa pri-

merjajo dunajské in londonske kritike z mladim Mozartom in Men-

delssohnom, mislim, da so se precej zarekle. — Profesor A. Tarnay,
ki je spremljal pevske toke Svärdstrômove, roma s svojo

umetnostjo nekako srednjo pot.

Na poti iz Milana v Kijev se je vstavil pri nas bivši veletni

tenorist slovenské opere, Orželski in napovedal na svojo roko

koncert v veliki dvorani „Narodnega doma" za torek, 2. decembra.

Priakoval sem hvaležnega poseta, Orželski nienda tudi; ali kako

sva bila razoarana oba, to se pravi, jaz celo dvakrát, najprej nad

skoro prazno dvorano, potem pa nad tenorjem, ki je od tistili asov,

ko smo ga zadnji poslušali, stopil velik korak — nazaj. Tako se

mi je mož dvakrát zasmilil v srce. Gotovo je, da je že itak neaku-

stina dvorana še pomagala ubijati glas, kolikor ni bil ubit že saní

na sebi. Srednja léga je še precej izdajala nekdanjega Orželskega,
višina pa se je udala in koder je hotela prodreti do veljave, sc je
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zlasti v zaetku razkriala v skrajno neprijeten forte, ki se je divjc

zaganjal v lestenec in stene. Ta hiba je bila recimo vsaj za zdaj

neizogibna. Zato pa bi moral Orželski utiti tem intenzivnejšo

potrebo, da bi se izognil drugi hibi, to je : nesigurnosti. Saj je bilo

isto oitno, da mu je moral biti Štritof v nekaterih tokah ne

samo spremljevalec, ampak tudi sufler obenem. In e bi ne bil

Štritoí presiguren v „lovljenju", maševala bi se Orželskega
nepripravljenost z gotovim polomom. Koncertnému in opernému

sólistu pa tako slepomišenje ne more biti v ast, to se zna!

Na Miklavževo smo imeli zopet gostovanje zagrebške opere.

Dali so nam Puccinijevo „Butterfly". Razprodano, kajpa! Imeli

smo lani svojo „Butterfly", ki nam je ostala še v živem spominu;

tu se bo dalo vendar najbolje primerjati. Z odkrito besedo bi moral

povedati, da sem bil z našo lansko „Butterfly" vse bolj^zadovoljen

nego z zagrebško. Tako je bila naša Lowczynska kot Cho-Cho-San

vse odlinejša od Po lakov e. Saj je Polakova práv izborno pela,

tudi igrala je dobro in tudi toaleti pohvalo (njena maska odlono

ni bila za „Butterfly"!), ampak Lowczynske ni dosegla. V še vejem

kontrastu sta si stala naš lanski Linkerton — Harfner in letošnji —
Jastrzebski. In podobno razmerje bi moglo postati tudi med

lansko Suzuki — Peršlovo in sedanjo — Valentijevo. Naposled

bi še Fejfarjevega Sharplessa lahko pomaknil vsaj za en korak pred

Vuškovievega, s stráni miline namre. Zbor ga je zopet „lomil".

V nedeljo popoldne se je ponovil „Zrinski", kot Ijudska

predstava, pred vsem za goste z dežele. Šel je prek^desk z isto

tonostjo kakor premiéra. Zveer smo uli prvi Delibesovo opero

„La km e". Eksotien cvet iz eldorada ob Gangu in Bramaputri.

Krásni kostumi! Glasba svoje sorte, po veini eksotinega obraza,

kakor ji pristoja, melodijozna, posebno v drugem dejanju. V na-

slovni vlogi se je izkazala Stroz z ij e va , zlasti v prelepi „legendi",

ki tirja najdovršenejše koloraturke. To pot je prišel zopet enkrat

Križaj do veljave in sicer v hvaležni partiji bramina Nilakanthe.

Križaj se práv oitno razvija. Lakmejina tovarišica Mallika je bila

v rokah Val e n ti j e ve, ki je zelo ugajala. Kolikor je bil prijeten

Lowczynski kot angleški aslnik Gerald, toliko je bil nadležen

njegov torariš Frederico Kondracki. Ne, ne, ta užugani glas

pa že ne sodi v interpret mladih Ijudi. Med manjšimi ^vlogami nas

je presenetila Štefica Lovrenakova z Ijubkim sopránom.

Led smo sreno prebili. Jesenska glasbena sezóna nam je

darovala nekaj práv lepili ur umetniškega uživanja. Do svidenja

!
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Dr. Fr. Ileši:

Povest o poslednjih dneh Srbije v XV. veku.
(Menih in liajduk.)

Hodniki naših šol so polni slik, ki nam kažejo srednjeveške

Schlôsser in Burgen, nemške Ritterje in vojnike.

Ali pa so SI o vani, ki niso bili pod nemškim gospodstvom,

tudi imeli svoj srednji vek in kakšen je bil ta njih srednji vek, o

tem nam ne govori nobena podoba in noben uitelj.

Kvejemu smo slišali kaj o carju Dušanu in o carju Lazarju, o

prvem, da je imel veliko carstvo in veliké nárte, o drugem, da je pádel

na Kosovem. Celotnega obraza jugoslovanskega srednjega veka pa

ne poznamo, življenja namre z vsemi drobnimi potezami in pojavi.

Stojan Novakovi, predsednik „Srbské kr. akademije" in

„Srbské književne zadruge", bivši ministrski predsednik (1908) in

prvi srbski delegát na mirovnih konferencah v Londonu, je izdal

zdaj povest „Kaludjer i hajduk" (Menih in hajduk), ' da bi opisal

Srbsko življenje v srednjem veku v im vsestranejši obliki. Pisate-

Ijeva namera je torej bila vseskozi le znanstveno-pouna in ne be-

letristina — sam to izrecno izjavlja in se ne smatra za pripovednika,

dasi se je v mladih ietih, t. j. pred petdesetimi leti klanjal tudi múzam
— a oblika povesti sc mu je po pravici zdela najprimernejša za

populariziranje zgodovinskega znanja.

Pokojni Aškerc bi vzel knjigo z velikim zanimanjem v roko.

Njegov „Poslednji Celjan" bi se mu družil z „Menihom in

hajdukom". Zakaj tu pa tam gre za turško-srbske dogodke nepo-

sredno^pred 1. 1456. S tretje stráni bi dogodke pojasnjeval hrvatski

pisatelj Juri Šporer s sicer neuspelo dramo „Car Murat II. i repu-

blika dubrovaka".

Takrat je bila Srbija, kljub obema bitkama na Kosovem, vsaj

na videz še samostalna džava na róbu turškega carstva, tako ne-

kako, kakor so imeli stari Rimljani ob svojili mejah ražne „socios

et amicus". Vladarji srbski so se zvali „despoti", t. j., „gospodje".

Despot Juri (Gjuragj) Brankovi ima svoj sedež v Smederevu ob
Donavi, iztono od Belgrada.

Pa središc in glavno pozoriše Novakovieve povesti ni po-

krajina belgrajska, marve okraj topliški, na južnozapadni meji do-

sedanje Srbije, zapadno od Nisa in Kruševca, tja proti Košovému in

J Knjlgarna S. B. Cvijanovi, Belgrad. 8". 296 str. Cena 3. K.
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Mitrovici, v krajih torej, kjer so bili zaetki srednjeveške srbské

džave in nje glavna verska svetiša (Studenica, Žia, Graanica,

Deani itd.). V Toplici (sedaj Kuršumlija) je Štefan Nemanja zael

svoje delo za ujedinjenje Srbije. Samostan Sv. Nikole pri Beli cerkvi

je zgradil Nemanja. Po narodni tradiciji je v Prokuplju, glavnem

kraju topliškega okraja, stoloval stari Jug Bogdan, tast carja Lazarja.

Srbija uti, da ji kmalu povsem preneha nje navidezno živ-

Ijenje. Eni se v tej pogibelji oklepajo Ogrske in njenega Janka

Sibinjanina, drugi se rajši klanjajo silnému carju turškemu, ki stoluje

v Odrinu (Drinopolju), Od iztoka preti islam, od zapadá pa katoli-

cizem rimskega pápeža.

Mara, hi despota Gjurgja, je iz politinih vzrokov postala

žena sultána Murata. Despot je po bitki pri Varni in na Kosovem

zaveznik sultánov, in to tem rajši, ker je vsied osebnih nasprotij in

iz kultúrne bojazni sprt z Jankom Sibinjaninom. Maro je Murat visoko

cenil; vzgojila mu je carjevia Mehmeda, ki ji je otroški nežno

vdan, politino pa že ráno sanjari o Carigradu. Ko je Murat umri,

je despot poslal svojega velikaša iz Toplice Vitomira Gvozdenovia,

da se pokloni novému sultanu; ob tej poklonitvi je novi sultán

tudi dovolil, da se vdova Mara vrne v Srbijo ter ji prepustil ozemlje

manastira Svete Bogorodice pri Beli cerkvi v Toplici zapadno od

Nisa in mesta Leskovca. Gvozdenovi je v turški rezidenciji Odrinu

imel ve znancev, med njimi Ibrahim-beja, ki ga je neko celo tajno

posetil; bil je ta topliški velikaš za oportunitetno politiko neizogib-

nosti turškega gospodstva, politien turkofil, in to tem laze, ker je

bil verski precej indiferenten. Njegov sin Kojadin je bil po udi
slien bolj materi, zamišljen, nagnjen k samostanski askezi ter uenec

veleizobraženega arhimandrita v manastiru Sv. Nikole pri Beli cerkvi,

Kalistrata; prijateljeval je z Dragošem Pletikosiem, veselopodjetnim

sinom malega plemia Pletikosia, takisto uencem arhimandrita

Kalistrata. Cim bolj je prevladavalo uverjenje, da je turško carstvo

neizogibno, tem bolj se je v srbskí državi širilo brezpravje vlaste-

linsko ; doim Kojadina skrbi, kdo bo následník vrednemu Kalistratu,

ko ta umre, hoe Dragoš postati — sredi zemeljske brezpravnosti

— „pravica božja" na tem svetu ter uvati pravdo z meem v roki,

ker je ne bráni zákonitá oblast. Med tem je prišel as, ko je morala

srbská armáda na pomo Turkom pred Carigrad. Stari Gvozdenovi

je takrat nenadno izginil. Za pašaluk v Kruševcu je bil pripravljen,

se poturiti ter je Turkom kratkomalo svetoval, naj bi se naslanjali

na Srbsko plemstvo, ki ga morejo s privilegijami pridobili zase, ne
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na národ. Med tem je Carigrad (1453) pádel in sultán Mehmed je

mislil na daljnja podjetja, zlasti na Ogrsko ; v to svrho je zahteval,

naj mu despot Gjuragj popolnoma odstopi vso južno Srbijo in mu

za armado odpre pot do Donave. Ta zahteva je osokolila i despota,

da se je odloii na odpor ter mobiliziral vojsko proti Turkom. Sul-

tánova armáda pa je zmagovito prodirala preko Pirota ; Gvozdenovi,

ki se je bil povsem poturil, je Turkom sam izroil svojo Toplico

(kot Mustafa paša), eš, da lioe deželo ouvati pustošenja. Konno
pa takrat srea sultanu ni bila milá ; zakaj despot je del njegove

armáde porazil pri Smederevu, Sibinjanin Janko pri Kruševcu, a

tudi na jugu se Turkom na nekaterih mestih ni godilo dobro. Pa

prevrtljivi in nezanesijivi Janko se je kmalu zopet umaknil na Ogrsko

ter s tem razbil vse nade v nadaljnje uspehe. Sprio tega je Ko-

jadin mislil, da bo odsle mogoe služiti domu le v cerkvi, ter se

je pokaludjeril. Despot se je zaman udeleževal kršanskega sabora

v Gjuru, kjer so medsebojne razmirice in protivnosti pravoslavju

onemogoile však skupni in jaki nastop proti Turkom. Ko je tako

vse padalo, je sklenil Dragoš postati „despot v gori in na potu za

podlé Ijudi, za odpadnike, za varalice, za nasilnike", vršitelj sodbe

božje in národne. Mehmed je pac zavzel vso južno Srbijo, a od

Belgrada sta ga odbila Janko Sibinjanin in Kapistran ; žal, da zmaga

zopet ni bila izrabljena. Leta 1456. je despot Gjuragj umri; zade-

spotoval je njegov sin Lazár. Ker niti v despotovi rodbini ni bilo

enotnega naziranja o nadaljnji smeri srbské politike, je carica Mara

sklenila, da se vrne k svojemu posinku Mehmedu. Kaludjer Ko-

jadin, ki je postal naslednik Kalistratov, jo poprosi, naj si izposluje

pri sultanu zemljo ob esti na Sveto goro zapadno od Sereza, da

bo to zavetiše svetogorskim in jeruzalemskim romarjem. Par let

pozneje Srbije ni bilo ve kot džave. V Smederevu ni sedel

srbski despot nego turški namestnik.

Zanimalo bi nas vedeti, ali sta arliimandrit Kalistrat in velikaš

Gvozdenovi zgodovinski osebi. Ljubavni prizori, ki zavzemajo sredi

povesti preve prostora, so dakako izmišljeni.

Pa dejanje v svojili podrobnostih ni v povesti glavna stvar.

Važnejše je slikanje onodobnih kulturnih prilik.

Ver s t vo. Sultán pusti Mari popolno svobodo kršanske vere.

Prestolonaslednik Mehmed ji izreno zatrjuje, da vse, kar so Srbi

pretrpeli, ni radi vere, ampak da je to politika, ki vcleva, da mora

srbski despot s turškim sultánom živeti v slogi in pokornosti.

Državna oblast mora biti ena, vsemogona, nenadkriljiva ; šele pod
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krilom také državne oblasti more blú vera svobodna. Niti menihi

ne morejo tajiti, da Turki žele se kazati strpljive; „krivo jim je pa,

da cesto zvonimo, da cesto slúžime obrede, nepovoljni so jím kršanski

prazniki in zbori", „Vernost hoem mojemu barjaku", je rekel sultán,

„a v vero se ne mešam. Naj veruje, kar je komu drago v mojem
cesarstvu. Jaz hoem veliko carstvo, a veliko carstvo ne more biti

ene vere".

Za arhimandrita je bila pravoslávna vera in srbski národ isto.

Bal se je zveze z Ogrsko, ker bi z njo prišla katoliška prevlast in

papeška propaganda: katoliki so mu spletkarji, ki vsako pogodbo

s Srbijo presojajo, kakor da so se jim Srbi pokorili in se odrekli

svoji veri. Ko národu ni mogoe ve ouvati džave, se mu mora

ohraniti vera ; v manastirih treba vedno zanesljivih Ijudi; ko opuste

manastiri, ko umolknejo cerkve in sveeniki — so Srbi propali.

Blagoslovil je arhimandrit tudi Dragoša, ki se bori za pravdo

z meem, a bolj Kojadina, ki se je pokaludjeril, „da ne propade

vera in knjiga, da se obdrži narodno ime brez prekida, da se preko

národne sláve ne prostre gosta téma neznanja, da ne obmolknejo

v mraku pozabljivosti carji in kralji, junaki in svetitelji narodni".

Despot je v državi videl glavno oporo verstva, eš, kadar se

izgubi džava, pôjde z njo tudi národná zavest in vera.

Veliká in nedvomna je bila vera v Boga in v zvezo med
Bogom in pravico ter istino. Zato so se v težkih in zapletenih slu-

ajih Ijudje zatekali k „sodbi božji" ; na semanji dan se je pred

cerkvijo sodilo z vodo in z ognjern.

Ipak so vlastelini cesto prehajali na islam, da si s tem zasi-

gurajo politine pravice in privilegije. Bilo je med njimi tudi verski

indiferentnih ali praznovernih, ki so si dali vedežcvati po vraaricah.

Iz o b raz ba. Malone vsi izobraženi Ijudje so bili ali menihi

ali drugi sveeniki. Po posebni široki in globoki izobrazbi srca in

dúha se je odlikoval arhimandrit samostana sv. Nikole, Kalistrat,

mož uenosti, národne cerkve in Ijudomilega demokratiznia. Vzgojen

v manastiru Studenici, je ital vse, kar je našel v samostanski

knjižnici ali dobil od popotnih menihov. Na Sveti gori se je dobro

nauil grški in se naital knjig, ki jih v Srbiji ni bilo; enako je bil

v študijske svrhe delj aša po raznih samostanih v Srbiji, pri Pri-

zrenu, v Graanici, v Deanih, v Banjski, v Žii, v Manasiji. (Po-

izkušal se je tudi v slikarstvu in v lesorezu.) Ker so se knjige takrat

le prepisovale, je vsakega spisa bilo le malo eksemplarjev ter je

bilo treba potovati, ako si hotel ve itati.
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itali SO se slovanskí in grški spisi. Kalistrat je svojima mladima

prijateljema grški tekst prie o Aleksandru sproti prevajal, seveda v

živi srbski jezik, a pri tem opozoril, da je v knjigali zato stari slo-

venskí jezik, ker se hoe uvati sveta tradicija slovanskíh apoštolov.

Bodoi sultán Mehmed íta „Žívljenje carja Aleksandra Mace-

donca" ter se pri tem vpraša, ali ne bi mogel tudi on storiti, kar

je storil Aleksander. itali pa so to prio tudi Srbi. Práv prilegalo

se je, da so glavni protivniki Aleksandrovi bili Peržaní; tako so

Bizantinci imenovali Turke. Menili je poleg nabožnih rad ítal

zgodovinske spise, a plemenit mladeni pripovedke, zlasti apokrife.

Kakor je na eni straní guslar Mílojko bil s svojimi pesnimi

takoreko uitelj zgodovine, je tudi s svoje straní rad zahajal med

knjižne naítané Ijudí, da uje in dobi za svoje pesmi nove motíve.

Gvozdenovi slávi „slavo" liišnega patróna sv. Tome. Na vzvi-

šenem mestu sedita guslarja, eden je Mílojko; ta poje o aru

Dušanu, drugi pa o kralju Deanskem in o boju s Turki
;

gostje

slušajo z melanholíno pozornostjo.

Kako so nastale „básni" o Vukovem ízdajstvu na Kosovem?

Po žalostnem koncu carja Lazarja je nastala dinastína borba med

hišo carja Lazarja in hišo Vuka Brankovia, a ena in druga rodbina

je míslila na pomo turško proti drugi. Ni uda, da je potem Vuk

guslarjem postal izdajica.

Materíjelna kultúra. V Drinopolje pridejo dubrovníški

trgovci, kí ímajo tam trajna podjetja. Cele karavane po 300 konj

gredo ez Niš tja. Vodíl je karavane kapitán, Dubrovan, zaprisežen

od dubrovníške vláde; vozniki so bili na pr. pastírji manastira ob

Morai, oboroženi s strelami, meem in šítom in s soliami ; vasi

so karavane prestale cela kreševa s uvarji šum itd. V Vuitrnu in

Prokuplju je Dubrovník imel svoje trgovske kolonije.

Drugi trgovci zopet potujejo iz Skoplja nekam preko Bele

cerkve, morda v Prizren. V Nisu je bilo vídeti trgovce iz Ogrske.

Oba politina neizvestnost pa je rodila v dušah nemir, kí je

škodil razvoju trgovskíh poslov.

Rudníkí so bili v Trepi in v Novem brdu ; tu-le je bila kov-

nica denarja.

Vneto so vlastelínstva gojila sadjerejo, istotako samostaní ; v

grškem primorju in na Sveti gori se je Kalistrat mnogo tega nauil.

Med je takrat nadomešal sladkor, kí je bil zelo drag in

redek, pa tudi slajši nego dandanes; zato v národní pesmi: „Slajši

je sladkor od mcda". ebelo so se radi tega mono gojíle;
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ebelarstvo pa je bilo važno tudi radi voška, ker so se vošene
svee rabile v gospodskih hišah in cerkvah. Mnogo brige se je po-

svealo sadju (ešnje, višnje, jagode, dunje, slive) in mlekarstvu, ker

so se iz mleka delale ražne sladice takratne vlastelinske mize.

V topliškem okraju ni bilo mnogo svobodnih Ijudi in svobod-

njaških sei
;

prebivalci mest in trgov so bili veinoma svobodni

Ijudje ali tujci (Grki in Cincari) ali vlastelinski Ijudje iz okolice, ki

so se odkúpili. Sela so bila veinoma jako bedna, tu pa tam so bile

hiše postavljene iz brun na debelih temeljaah, ki so se z vôli ali

bivoli na ravnih krajih mogle na valjarjih dalje povlei, Kadar se je

kurilo, se je vsa hiša dimila, kakor se kade visoka brda od megle

po toplem dežju. Lastnik zemlje ni bil seljak skoro nikjer; njegov

gospodar vlastelin pa ni poznal meje svoji samovoljnosti. Zoper

ražne zloine je imel že Dušanov zakonik ostré dolobe. Kot

vlastelinski naseljeniki so kmetje veinoma obdelovali zemljo, a

mnogi so bili uljarji (ebelarji), ribarji, psarji (za gojenje lovskih

psov) in sokolarji (poleg sokolov so se za lov rabili tudi kragulji).

Vrše se veliki lovi.

Z gostbami so se na dirkališih družile viteške igre: nadstre-

Ijevanje „jabolka", igre na konju (izpušajo kalpake in jih lovec,

ne da bi padli na tla), dirke peške, metanje kameov z ram itd.

Odriiore je polnil guslar; iz njegovih pesmi se je viteška mládež

uila národne zgodovine.

V najemniški srbski vojski je bilo Nemcev, Madžarov in Vlahov

in Italijanov in Srbov. Doim je Evropa imela še vlastelinsko vojsko,

so imeli Turki državno vojsko pod enim komandom. V Kruševcu

so Turki iz zvonov Hli topove. L. 1455. je Srbija prvikrat slišala

grmeti topove, a ti so bili — turški. —
L. 1912. in 1913. se je Turkom „zajam" (posojilo) povracal.

Srbska artilerija je s svojimi topovi zavzela Staro Srbijo in Macedonijo.

Za to priliko je kakor nalaš Novakovieva knjiga. Srbi jo bodo
z zanimanjem itali ter se spominjali asov, ki so bili — z radostjo !

Zakaj srbská povest o sedanjih asih je slavnejša, nego povest o

poslednjih dneh Srbije v 15. veku.

Vprašali se bodo morda, ali je imel práv mladi Kojadin, ki je z zbi-

ranjem iz poglabljanjem duševnega življenja hotel ohraniti svoj národ

turškega zuluma (nasilstva), ali Dragoš, ki je gospodaril z meem,
kjer ni bilo pravice? Ali je imel práv kalu djer (menih) ali ha jd u k?

Ne bomo rekli: Le eno je potrebno . . .

„I.juhlj.nnski /von" XXXIV. 19N. 1. 4
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Književna poroila

Dr. ivan Pregelj, Mlada Breda. izdala in založila Družba sv. Mohorja v

Celovcu. Slovenskih veernic 67 zv. 1913. 8". 224 str.

Pretresljiva národná pesem istega naslova o nesreni nevešti, ki gre turškemu

junaku zamož in ki jo, kakor osmero njenih prednic, ugonobi zlobna taša, ieži

pred nami prikrojcna po dúhu aša in presajena na isto domae pozoriše. Samo

da tukaj mlada Anica po sedanjih naelih pravinega plaila izide kot zmagovalka

iz neenakega boja in se slcdnji združi z Ijubljenim bitjem, doim satanská staruha

Katra prcjme zasluženo kazen z lastnim orožjem strupom, ne da bi ii kaj za-

legle dolgotrajne spletke in hudobne zvijanosti, nastavljene neljubi ji sinahi.

Zaradi dobrodošlega, uinkovitega kontrasta je g. avtor nakidal na postarno

laži-junakinjo toliko ogljenornih lastnosti. da se bo še v srcu preproste bralko

vzbudil opravieni sum nad rcsninostjo tako pošastnega babšeta. Vseh kolobocij

ne bi bilo na ponosnem kmetskom dvorcu, da ni ženin Juri bolehen slabi: torej

kot gospodar pri izbiri življenske družice skalno odloen, v ostalem pa ezmerno

mahedrava šleva, ki stopica na pôvodcu peklenske matere svoje, dasi se nista

nikdar práv posebno ujemala z njo. Protagonistka te storije, antipodka onega babjega

izmeka, bo imela pa vse simpatije sovrstnic na svoji stráni, eprav utriplje tudi

v nji lovek in se konno po pravici peha za bogatijo na Peci, odkoder je bila v

nežnih letih izpodrinjena zbog zanikarnega gospodarstva svojili staršev.

Za slikovitost znaajev je skrbljeno v izobilici: pestro sestavljeni imenik

služinadi - kradljive in postené, preraunano zatelebane in tiho vdane osve-

žuje potek temanih pripetljajev ; ne pogrešamo niti slaboumne arovnice, panaceje

za vsakovrstne bolezni, niti hiravc zamaknjcnke, ki naj skrbita za ohranitev misti-

nega razpoloženja v pobožnih dušicah. Vendar se mora priznati, da v primeri z

„Zorislavo" ni izpisana etrtina biblije. Posamezni prizori, osobito nastopi stranskih

oseb, so oividno orisani živahneje, nego celotni razvoj fabule, kateri nedostaja

v drugi polovici pravega hrbtiša : nekako priskokoma in tavaje rinemo h koncu

in mestoina se vlee, vlec. Ubranostne vínjetc zaetkoni nekatcrih poglavij so

zasnovane z izbrano pozornostjo, žal da bo vsa njili kipnost za livaležne odjemalce

z dežele mtva ropotija. Ant. Debeljak.

Starogorski, Zorislava. Povest iz davnili dni. Izdala in založila Družba sv.

Mohorja v Celovcu. Mohorjeve knjižnicc 2 zvezck. 1913. 8". 112 str.

Dejanje in nehanje, kolikor ga pa premore povest, se odmotáva v drugi

polovici 9. stoletja, v dobi pokristjanjevanja naših pradedov. Tudi solunska brata

Ciril in Metod nastopata, siccr bolj v ozadju, a dokaj prikupno prikázaná. Takisto

huškncjo ko bežne sence mimo nas maloštevilna zgodovinska lica : bizantinski car

Miliacl, Frankom prijazni knez Kocelj na Blatnem grádu in njegov protiutcž mo-

ravskí kiiez Rastislav. Ostala nehistorina družba, s katero nas seznanja pisatelj,

inidi prvo- in drugohoriteljc pri dogodkih in nepreklopiastih zapletkih, katerim

bi bili približno naslednji podatki za ogrodje:

Zorislava, hi zakorenelega pogana, staroste Stražimira, ki se noe izneveriti

veri prednikov, je skrivaj kristjanka, kakor pokojná njc mati in prcccj njenega
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obližja. Novi náuk se širi, zlasti odkar se pojavljajo domai oznanjevalci, na pr.

plemeniti Gojmir, neko iijet v verskem boju, kjer „Slovenec že mori Slovenca

brata" : dolgo moli o njem slednja vest, a sli in poizvedovalci za njim prinašajo

v dežeio — blagovest, dokler ne pride sam kot pridigar in ne spreobrne najbolj

zakrknjenih starodednežev. Razkrije se nam, rdea nit, Ijubezenski román Ijubke

junakinje in privošimo ji zadošenje, da krsti lastnorono staroverskega roditelja,

predno „nekega dne ponoi proti jutru" izdihne, zadet od konjskega kopita, in da

jo poroita prvá slovanská blagovestnika, idoa ravno v Rim opravievat se radi

tujih duhovnov obrekovalcev, ki so pod krinko božjih resnic nosili k nam „v levici

križ, a v desni me".
Brez visokoleteih literarnih ambicij bo priujoe delce Ijudstvu nedvomno

prijalo in ga krepilo v narodni zavesti. Preprostega itatelja ne bo nadlegovalo

vprašanje, ali ni tainta poteza anahronistina
;

pátos nekaterih retorinih vzklikov

bo málokomu v spotiko; še morda ugajalo jim bo, da priletni godec toliko pije, pije

vec nego trebušasti Zagloba. Sepec humorja sempatja se bo prilegel ko nalaš.

Psihologija izpreobraajoih se Slovenov, eksemplificirana na sivolasem starosti,

pôjde bržkone neopažena mimo. Vec kot eden tistih, ki so danes modificirali

tisoletno zapušino svojih oetov, utegne mehanino drugam usmeriti umovanja

in ugovore, naperjene zoper nekdanje lipové bogove (prim. str. 31, 62 idr.). Strem"

Ijenje po objektívnosti se ne da tajiti, ali o neizgaženih ciljih in cestah ni sledu

ne tiru. Ant. Debeljak.

Pav. Fleré, F. Palnákovi spisi 1. in II. zvezek. Iz mladih let. V Ljub-

Ijani 1913. Založilo društvo za zgradbo Uiteljskega konvikta v Ljubljani. 8" I. zvezek

79 slr., II. zvezek 64 str. Cena po 1 K.

Naši mladinski pisatelji objavljajo kar zbrane svoje spise. Mišjákov Julek

ima že šest zvezkov, A. Rape tri in F. Palnák je nastopil z dvema hkrati. Kupija

gre oividne dobro in to je, kar nas sprio obekoristnega namena teh izdaj veseli.

Vsebina pa nas zdaleka ne zadovoljuje: vse to je regrat in berivka na polju našega

slovstva. Igrakanje z besedami spisu še ne daje znaaja mladini primernega štiva.

Ni moraliziranja, malo besed, dosti dejanja - tako bi moralo biti! Otrok naj si

náuk o dobrem in slabem sam posname iz dejanja podzavestno. Však spis imej

izrazito glavno misel! A kaka misel tii n. pr. v „Jezici malih"? Kaj nudi .Justin-

kino srce" („srce iz lecta"!)? „Kurcnti" so otroarija. Kot ubranostne sliice so

izmed 13 v I. zvezku še dokaj dobre „V novo življenje", „Mamiin grob", „V svet"

(a brez odstávka o govoreem topolu, ki le moti enotnost pripovedovanja). Drugi

zvezek obsega 9 rtic veidel iz živalskega življenja; najboljši so „mrlji in

mrljek" in „Storklja". Motiv o solnnih žarkih, ki kar v eno mer ,poljubljajo°, se

ponavlja do zoprnosti. Banalno se mora zdeti tudi otroku : „Ni popolnih Ijudi, ki

bi šli gorki v nebesá" (I, 24) ali: „molitev je prišla do ušps nebeškega Oeta (25)

ali: ker se je miništrant prepozno nauil konfiteor moliti .mu je namenila usoda

kup blata za pokoro" (49). Tropus kakor: trobentice so zlatile nožice vinskemu

griku (62) je pa ve nego Jicentia poetica". Pravopisnih in tiskovnih pomot je

ve, kakor bi jih smelo biti.

Gospodje mladinski pisatelji, sezite že vendar v svet po snovi za svoje

umotvore ! Kdaj bo že koiiec teniu prenaivnemu naziranju o bistvu mladinskih

spisov! Nemci so dali svoji mladini med drugim za boži: Veiko, der Balkankadet

;

Hcldcnsôhne aiis dem Lande der schwarzcn Berge ; mi pa naj itamo in poslušamo,

kako tráva raste in plánke žvižgajo. J. Westcr.
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Dr. Josip Valjavec, Italijansko- slovenskí slovar. (Dizionario Ualiano-Slo-

veno). Nad štiridesettiso bescd z bogato frazeoldgijo in kratkim imenikom krstnih

in zemijepisnih imcn. Ljubljana, 1914. Založila Katoliška buUvarna. 8°. (XI) + 379 str.

V pi. vez. 4 K 50 v.

Kakor naglaša pisatelj v predgovoru, je slovar namenjen v prvi vrsti prak-

tinim potrebám, ki izvirajo u trgovskih in družabnih stikov med obema sosednima

narodoma, v drugi vrsti seveda tudi šolski rabi. S tega praktinega stališa moramo

tiidi knjigo presojati, pa bomo marsikaj izpregledali, esar bi ne mogli storiti, ko

bi se postavili na strogo znanstveno stališe.

Gledc na bogato izbero ieksikalnega gradiva bo knjiga gotovo ustrezala

svojeniu namenu in jo kot tako z veseljem pozdravljamo, dasi frazeoiogija ni pre-

bogata, esar od knjige tega obsega tudi ne moremo zahtevati.

V úvodu podaja avtor najvažnejša pravila o izgovoru, oziroma pravopisu obeh

jezikov. Da razloži Italijanom izgovor slovenskega i s francoskim J, se mi zdi

neroden opis, ki bi se z istim ali morda celo z boljšim uspehom lahko tudi obrnil. Ita-

lijanski del tega uvoda bi moral biti malo tonejši in popolnejši. Da navaja pisatelj

pri diftongih au, eu, ou, izgovor av, ev, ov, si morem razlagati le na ta nain, da

je mislil pri tem na poslovenjenc tujke Evgen, Evropa itd., kjer po krivdi našili

fonetikov pišemo v, dasi izgovarjamo brez izjeme u, kakor seveda tudi v italijanšini.

Bolje bi bil storil g. avtor, da teh diftongov sploli ni omenil, ker potem bi jih

brezdvomno vsakdo izgovarjal fonetino ali pa naj bi bil kveemu omenil, da se

izgovarjajo fonetino. Pri konzonantih c in ^ bi bilo umestno omeniti pisavo pred

e in i, kadar se glasita k in g. — Pri izgovoru konzonanta s bi bil storil pisatelj

bolje, ko bi vzel za podlago izgovor 5 ter navedel sluaje, kjer se izgovarja z.

Omenil bi bil lahko tudi dvojni izgovor konzonanta z, razliko v izgovoru kratkih

in dolgih vokálov in konzonantov itd.

V tipografinem oziru se je obnesia tiskarna izborno. Gotovo bi bila storila

še ve, ko bi ji bil dal pisatelj priliko. Tako bi bilo v knjigi pctrebno oznaiti

ozke in široké vokale s splošno rabnimi znaki. Nasprotno bi bil prihranil pisatelj

sebi in stavcu mnogo nepotrebnega dela pri naglasu, Ko bi bil podal v úvodu ono

zelo priprosto pravilo o italijanskem naglaševanju ter stavil akcent le tam, kjer se

razlikuje od ogromne veine bescd.

Drugi, slovensko-italijanski del tega slovarja se nam obeta v doglednem asu.

D. F. Starni.

Koledar (Vestnik) XXVIII. šolske Družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani

za navadno leto 1914. Izdalo in založilo vodstvo. 8^'. 194 str. Cena 1 K 20 v.

Kdor hoe poznali stanje našega narodno-obrambnega dela, naj jemlje v

roko „Slovenskí branik", ki je vestna mcsena smotra tega dela, a koncem vsakega

leta naj proui „Koledar", ki ga izdaja družba. Tu so predvsem ovekoveeni pokoj-

niki, ki so se v svoji zadnji uri spomnili naše národne „armáde" tako v priujoi
knjigi v Ivan Fabjani in i dr. Fran Košmelj

; poleg tega pa so kot zcmljepisne

monografije tudi za strokovnjake vážni lanki, kakor je v letošnjcm „Koledarju"

lanck Riliarda Orln: „Národnostne stanje bcneških Slovencev sedaj in nekdaj".

Slovenskí govoreih Ijudi je v Italiji nad 35.000. Tistim, ki se izseljujejo v slovanské

dežele, se utrdi národná zavest; „vidijo. d a niso s svojim narejem
osamljeni, sHrvati in Srbi se celo bolje razumejo nego mi. Tu
radi prizná v ajo sami". Záslužní slovenskí uitelj Kom pol j sk i pnudarja

važnost .nnrodnd obi.imbnega slovstva" ter mení, da bi n. pr. srcno izvcdena
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dramatizacija Finžgarjevega romána „Pod svobodnim solncem" imela „silno

mo národne misii in zavesti". Milan Pugelj se je pa sam neko vozil „Sredi

izgubljenih" in nam je zato mogel nazorno naslikati prizor, ko se nam v železniškem

kupeju razkrivajo viri in znaki in ciiji našega renegatstva. S pripovedniško vnemo

nam klie F. S. Šegula: „Kdor more, naj se vrne v domae kraje z vsem, kai

ima, z dušo in s telesom!" Dr. Fr. Ileši.

„Branibor" slovenskí mladini 1914. 11. letnik. Izdai in založil .Branibor"

v Ljubljani. Uredii Rasto P. 16** 51 str. ^beležnica in oglasi. Cena 20 v.

Skromen po obsegu, bogat po vsebini je ta spretno urejen koledarek, ki ga

je obrambno društvo „Branibor" poklonilo naši mladini. Med sotrudniki itamo

Župania („Zeleni Juri"), Golarja, Mešká („Ve navdušenosti!"), Bega, Pustoslemška,

Trstenjaka (,V varnosti je mo národa"), ki so ga opremili s primernimi prispevki

v vezani in nevezani besedi. Naj širi in krepi ob naših mejah narodno zavest, da

„sreno, veselo sélo bo naše".

Koledarek Uiteijskega doma v Celovcu za leto 1914. I. letnik. Izdalo

in založilo društvo „Uiteljski dom' v Celovcu. 1913. 8'. 94 str. Broš. 70 v.

Pred dobrimi desetimi leti so rodoljubi, med njimi pokojní prof. Apíh, osnovali

v Celovcu društvo „Uiteljski dom", ki ima namen po znanem Einspielerjevem

geslu: Vse za vero, dom, cesarja, podpirati mladino, ki se pripravlja za uiieljski

stan, nadzorovati jo, priskrbeti ji potrebnega stanovanja in ji zgraditi potrební dom.

Skromná sredstva ne zadošajo, da bi se uresniil glavni namen; z njimi more

društvo sedaj le podpirati slovenské koroške uíteljišnike. Nov vir dohodkov naj

postane „Koledarek", ki naj bo zrcalo koroškega šolstva. „Knjižica bodi vzgojíte-

Ijica krepkega, žilavega rodu, naš almanah bodi slika koroškega življenja, naših

vzorov in bojev, goji naj Ijubezen do domae zemlje, bodi pa tudi glavna pria,

da je še v slavnem Korotanu rod, k i hoe žíveti!" (92) — Ks. Meško in

Ferdo P 1 e m í sta príspevala leposlovne rtíce z zdravo tendenco ; krepko je ortan

Andrej Eínspieler kot slovenskí šolnik. Kompoljski klíe staršem, da delajo

v lastno in otrokovo koríst, ako mu zbujajo veselje in Ijubezen do rodnega doma,

do materinega jezika. Prof. dr. M. Potonik govorí o najžalostnejšem poglavju

narodnega življenja koroških Slovencev, o njih šolstvu. „Ljudska šola v Korotanu

ni vzgojevalna, zato ker vsaja nežni mladini sovraštvo in zanievanje do iastnega

jezika." — Iz zapiskov slovenskega koroškega uitelja „Prof. Apihu v spomin"

odseva otroška Ijubezen in redka livaležnost do oboževanega uitelja in rodoljuba.

Š.

Maríborskí Slovenskí koledar za leto 1914. Letnik 11. Založil Vilko Wei.xi,

trgovec v Maríboru. 8*^. 88 str. Cena 50 v.

Poleg koledarskega dela je v knjigi nmogo pouné vsebine. Jos. Vuga je

napísal pregleden lanek „Balkán in Jugoslovani", ki káže praviino shvaanje

jugoslovanske prošlosti in dobro razsveíljuje današnje jugoslovanske probléme. Isti

pisatelj je prevel povest Lazarja Lazarjevia „Stana". Dr. Bruno Weixl, kí je bil lani

kot zdravník nekaj aša v Níšu, poroa o „Pol letu med ranjeními bratí*. Ostali lanki

izvešajo o mariborskih društvih in narodnih podjetjih, ali so nekrologi zaslužnih

štajerskih Slovencev (Lj. Furlani, dr. K. Glaser, Ivan Koprivnik, Fr. Robi). En

lanek je posveen „Slov. sociálni demokraciji", drug pa „Národní delavski organi-

zacijí in Narodno-sociaini zvczi" dasi koledar livali tudi prvo, stojí vendar s

svojimi simpatijami na straní drugc. Dr. r. Ileši.
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Vladimír Názor, Istarske prie. U Zagrebii, 1913. Izdanje Matice Hrvatske.

80. 142 str.

VI. Názor je lirsl<i epik ali epski lirik: „jazovec" ni nikakor. Kdor bi ga

hotel kam primerjati, bi ga morda pahnil med one antiegotiste, ki nam jih pred-

stavlja Anatole France: posvetni anahoret, Ijubitelj raznih raritet, zgodovinar, ki iz

prošlosti izbira najrajc zgodbe iegendarncga in fantastinega nadiha, koder igraje

bogati in razmalioma bolioti domiíljija. Robiislnim realistom s temi etverimi cter-

skimi istrskimi pripovedkami ne bo kdovekaj iistreženo; redki sladkosnedci se bodo

naslajalj ob zvonki ritmiki pisateljeve besede in misii, ob vznesenem poletu

njcgovem.

,,Facól rakamáni" vezeni robec je tkan iz bájke in resninosti: brez

razkola olnikarimo na teh sijajnih statvah iz istinitosti v bajeslovni svet. Najdenka

Haliigica, otrok vile pomorkinje, simbolizira tajinstveni vpliv veliké vode, doim
njen Ijubec, krušnega nje oeta sin, pooseblja ar gorske moci. arovnica preprei

s pomojo udovitega pajolana sreno njuno zdriižitev. Še vec nego v naslednjiii

pravljicah, je tukaj razsipane lirike, mehke ko majska meseina, nalik leskeemu

lošu mirnega morja ... V „Šumi bez slavuja", panteistino oživljenem gozdu,

prekipevajoem izrazite onomatopejije, snuje dobra dela duli umorjenega logarja

Belobradega, ki vrne gajevim stancvnikom vseoživljajoega pcvca, ozdravijcnili

oi, ravno ledaj ko ozelenita udesno od strele zadeta jesena. Sledei povesti imata

za skupno vez osebo Albusa, kralja istrskih otokov, opevanega v narodni pesmi.

Ta okrutni barbar, astilec Perúnov in Svetovitov, krvoloni zmagalec zmaja in

gorostasa, krotitelj jamskega medvea.: in ubijalec orla, se omelia ob pogledu na

dujenka! Potení pridc ctijološka legenda ,,Crven lišaj", o oglejski kršanski Placidi.

ki se je drznila misijonarsko nastopiti pred razvpitim poganom Albusom. Iz njcne

krvi, prelite na nonem begu skozi dm in str, so vzklili ob jutru rdei cvetovi -

zaželjeno udo, národu pôvod za izpremembo.

Marsikaj polivalnega bi se dalo navesti o knjigi; bodi le pripomnjeno, da

je oprema práv lino prirejena. Ant. Debeljak.

B. Budisavljevié, S Like grude. U Zagrebu 1913. Izdanje Matice Hrvatske.

8". XXVI -- 174 str.

Književne novosti našili jugoslovanskih bratov vzame lovek s strahom v

roke; boji se, da zagleda krásno donea imena visokili francoskili ali laškili imenit-

nikov, grófov in barónov, ki se spreliajajo po pariških in beneških ulicah in bulvarjili;

boji se, da srea bosjaško osebnost ruskega študenta, potujoega po zapadni Evropi.

Domaega loveka, bodisi kmeta ali mešana, navadno pogrešanio. Budisavljevieve

knjige naslov pa pria, da je mož popotnik po domai zemlji. In e lovek ita
vrsto za vrsto te pogovore, se mu neliote vrine misel: tako govori'in misii tudi

slovenskí kmet. Trpljcnjc, vdanost, poštenost in žrtev so glavne poteze, ki nam
delajo njegovc junake simpatinc. Budisavljevié je realist; plastino riše pokrajino

in jo zna tesno in spretno spravili v sklad z duševnim razpoloženjem svojili Ijudi.

Telmika njegova je silno preprosta. Kakor naš Trdina potuje Budisavljevié od vaši

do vaši, od kmeta do kmeta, posluša povsod in vestno zabeleži, kakor sliši. Celo
govorica je istá, blagozvona in izrazita, vasili vsied tesnega naslanjanja na liško

nareje malo nerazumljiva. Njegovo geslo je bilo: lepa misel in še lepši jezik.

Zdravega humorja, ki dela novele zábavne, jn polna bisaga ; satira njegova je tako
miia, da bi si želeli mnogo ostrejše. Vsc spise preveva izkljuno narodcn duli, ki
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zakraljuje v narodni pesmi. Skratka; Budisavljevi sicer ni moderen, a je na š

lovek. Na takih temeljih bi mogla vzkliti veliká jugoslovanska kultúra.

J. Pasari je napisal knjigi úvod, kjer nam tolmai precej obširno pisateljevo

življenje in razmerje do ostalih srbohrvatskih pisateljcv. Med drugim primerja

Budisavljevia s Stankom Vrazom: kakor pripadá Vraz Slovencem in Hrvatom, tako

Budisavljevi Hrvatom in Srbom, vsi pa pripadajo enemu národu s tremi imeni.

Felicijan.

„Srpkinja". (Njeno življenje in delo, njen kultúrni razvoj in njena národná

umetnost do danes.) Uredile srbské književnice. Založila „Dobrotvorna zadruga

Srbkinj" v Irigu v Slavoniji. V. 8°. 124 str. Cena 4 K.

Ni manj nego 211 slik krasi to delo, ki mu je namen in znaaj oznaen v

naslovu. Veliko število portrétov in slik, mnogo vzorcev ženskega ronega dela, te

„poezije ženské roke, z zlatom napísane s tanko iglo na tanko plátno". Misel o

takem zborníku se je rodila leta 1910., ko so ehinje in Srbinje priredile v Pragi

izložbo „Srbska žena", in se je ponovno naglašala 1. 1912., ko se je razkril spomenik

pesnici-junakinji 1. 1848., „Milici Srpkinji" (Stojadinovievi). Za vse to ima posebne

zasluge „Dobrotvorna zadruga Srbkinj" v Irigu in zlasti njen tajnik naduitelj

Stevan Rad i , ki je že ve let tudi naronik slovenskih listov in lan „Matice

Slovenské". Slovenské žene, ki kolikaj itajo cirilico, naj bi ne opustile te prilike,

se pouiti o delu srbskih žen — že številne slike samé zanimajo. Mi s svojega

stališa bi želeli v knjigi ve štatistike o ženskih organizacijah, a kar se tie bio-

grafskega materijala, nas knjiga pa izrpno informira; to poudarjamo tem bolj, ker

je baš o ženskih kulturnih delavkah cesto tako težko dobiti življenjepisni materijal.

Dr. Fr. Ileši.

Slepánek enék, Srbsko od prvého povstaní 1804 do dnešní doby. (S

predgovorom ministra Koste Stoj ano viéa). Založil L. Bencš v eškem Brodu.

V. 80. 31i:str. Cena 4 K.

Fino opremljena obsežna knjiga eškega pisaíelja Slcpánka, ki biva kot ko-

rešpondent „Narodnih listov" že delj aša v Belgradu, ter je s svojimi poroili iz

balkanskih vojn zbudil mnogo pozornosti, Kakor káže ta knjiga, razume pisatelj

zlasti gospodarska vprašanja, a je prouil tudi srbsko politino zgodovino, tako da

bo težko dobiti tudi srbsko prirono knjigo, ki bi podala tako popolno sliko srbské

prošlosti in sedanjosti kakor Slepánkova. itaj poglavje o kralju Milanu, ki je edíni

zakrivil bolgarsko-srbsko vojno 1885! Druge bo zanimala zgodovina Nikole Pašia,

ki je bil pod Milanom dvakrát v jeo obsojen. Njegova „radikálna stránka" je izšla

iz socialistinih in slovanskih zametkov sedemdesetih let ter se je uveljavila trajno

šele po katastrofi 1903. O Slovcncih poroa knjiga v zadnjeni poglavju: „Srbsko in

jugoslovansko vprašanje v Avstro-Ogrski", ne da bi jih spravil v organsko zvezo s

celoto. —
• Knjiga je ilustrirana z mnogobrojnimi slikami. Konna misel avtorjcva

je: Jugoslovansko vprašanje v monaihiji je stopilo v fazo gospodarskc uvetovanosti

ki Jugoslovane odkazuje na tesnejše stike s severnimi Slovani džave in veže jugo-

slovansko vprašanje nerazlono s slovanskim problémom v njej. Za nas vse pa

mora veljati eno: ne, ali boAdrija hrvatska ali srbská ali slo-

venská ali eška, ampak ali bo ali ne bo — slovanská. Tragini razvoj

dogodkov na Balkánu nam mora bití vsem svarilen zgled."

D. Fr. Ileši.
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T. Radivojevi, Srbija u slici i rei. (Prírodné lopote i istorijske zname-

nitosti). Belgrad, UHS. Knjigarna Gecc Koná. 8". 352 str. Cena 4 K.

To je zemljepisno-zgodovinska ítanka o kraljeviní Srbíjí, vštevší novoosvo-

jene zemlje, sestavljena íz 96 lánkov v oblikí potopísov ali izletov, kí so pa spretno

združení v celotc. Starí Gjorgje Magaraševí si daje roko z današnjim Jaso Tomi-

éem, Stojanom Novakoviem in Braníslavom Nušíem ítd. Tekst je ílustriran s 194

slikami razvalín srednjevcškíh grádov in monastírov, gorskih sotesk in zgodovínskíh

cerkva. Zreš tu Belgrad in Prizren, Skopljc in Ohríd, Prilep in mesto Miloševe smrti.

Sammlung slavischer Lehr- und Handbucher. Herausgegeben von A.

Leskien und E Bern ek c r. Heidelberg, Carl Winter's Univcrsitätsbuchliandlung.

Za Leskienovo slovnico starobolgarskega jezíka (1909; in Brochovo

.Slovansko fonetíko", kí je izšla v Jagievi Enciklopedijí slovanské filologíje tudi

v rušíni, sc je obširno zasnovana zbirka pomnožila z važním delom J. J. Mi k kole,

proí. slavistike na vscuílišu v Helsíngforsu : Urslavische Grammatik. Einfuhrung

in das vergieichende Štúdium der slavischen Sprachen" (1913). Do zdaj je izšel prvi

del, kí govori o glasoslovju, vokalizmu in naglasu praslovanšine v skupini indoger-

manskih jezikov. V úvodu razpravlja písatelj o delitvi slovanskih jczikov, o stíkih

s sosednimi jezíki, o pojmu praslovanšine in uvaja s splošnimi íonetinimi opaz-

kami v glasoslovje. Knjíga bo dobro došla vsakemu slavistu. — V „Indogermanski

bíblioteki", kí jo ízdajata pri istem založniku Hirt in Streitberg, je dovedcl E. Ber-

neker svoj „Slavisches etymologisches Worterbuch" po preteku skoro šestih let z

10. snopicm do rke /. Z njím je zakljuen prvi del, in sledíta mu menda še dva.

Znanstvena kritika je sprejela delo vobe ugodno. Izdajanje bo treba seveda po-

spešiti, kajti ta poasnost je že múna za vsakega, kí hoe slovar rabíti.

5.

Nove knjige. Naš novoletni knjižni trg je bil tokrat skromen. „Literárna

pratika za 1914. leto" je zbrala najboljše moí okoli sebe, ki so nam podali ele-

gantne salonsko knjígo, kakršne do zdaj še nismo imeli. O njej bo poroal ,Zvon"

v daljšem lánku. — L. Schwentner nam obeta Kraigherjcv román v dveh

knjigah in drugi del študije o Janku Kersniku izpod vešcga peresa dr. Ivana Pri-

jatelja. „Matica Slovenska" razpošlje te dni svoj knjíževni dar za 1. 1913. Med
knjigami bo brezdvomno zbudil zanimanje „Gospodin Franjo", román Podlim-
barskega, ki nam slika v pestrih barvah na 500 str. razmere v Bosni pred

25 leti. — Uredníštvo „Slov. ílustr. tednika" pripravlja zbirko novel in rtic Mil.

Puglja ítd. Obeta se nam torej dobra literárna letina. Naším pisaleljem in umet-

nikom pa želimo v novem letu s kolednikom Golarjem, da

„dežek zlat in biser-rosa

naj oblíje vaša polja . . .

In cesarski naj cekini

v tolstih mošnjah se redijo,

kot ebele se množijo

in kot zvezde po jasnini!"



Ant. Debeljak

:

Zimski dan.

Ves neizmerni oblok nebesni

obleen je v resne, emerne oblake;

za reven vbogajme ne vzreš neba

skozi sivé cunje meglá.

Solnce slepo, polunjeno v poldanski as
in bledo, ko device oskrunjen obraz,

blodi v morju meglenem
in gleda se v steklu ledenem

ribnika zamrzlega,

kjer v sredo vtaknjen ko drog z belo zastavo

vodni brizg, tenak in dolg,

temani kraj ruši kriavo:

tako vrisk svetal prekinja

sesedli mrani molk.

J. R. Glaser

Zadnjí veer.

C>am s planine, tih in ist,

grem v veerni zarji vroi —
vse je tiho, komaj loi

še od debla kje se list.

O postoj, enkrat, enkrat,

vsaj še vrni se, objemi! —
Sam, mraze se zdrznem v temi

spreletel je zarjo hlad.

„Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 2.
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Podlimbarski:

Pisatelja Janka Ruigaja prvi honorár.

Ko je dobil pisatelj Janko Ruigaj letošnjo zimo najvišjo pisa-

teljsko nagrado, kar jih je bil kdaj prejel, in je vesel takšnega

uspeha zael graditi ob ulici Dobrega kredita lastno vilo, se je živo

spomnil svojega prvega honorarjä, ki ga je prejel pred šestintride-

setimi leti. Slúžil je takrat v vejem, že veinoma ponemenem
mestu kot raunski podastnik ali manipulant. Ruigaj je bil tiste

dávne ase pri škadronu važen faktor; z njim je však raunal in

on je vse zaraunal, kar treba za dragonce in njih konje. Ta astni

posel je dosegel vsled svoje uenosti, katere si je bil v šolah ko-

likor toliko nabral, preden so ga poklicali k vojakom. Baš tolika je

bila njegova uenost, da je rodila v njem neko slovstveno srbeico,

ki se rada zbudi v mladem, s fantazijo obdarjenem, za vsako lepoto

in nelepoto dovzetnem loveku, ako se uti nesrenega in ita lah-

kokrile románe. In teh je precital Ruigaj cele kope. Njegova duša

je bila razdeljena na dve piati: ena plat je plávala v múni skrbi

za vojaški blagobit, druga v slasti zaužitih románov. Iz njih si je

nakavkljal tekom let precej romantinih názorov, ki so silili pri

vsaki priliki in nepriliki na dan. Kot kapitánov pisár je užival pri

oddelku primeren ugled; vsem je veljal za junáka peresa, kar je

tudi bil, za najnižji privesek vojaškega birokratizma, za potrebno

zlo. Moštvo se ni treslo pred njim, a uvaževalo ga je, pozdravljalo

ga ni tako okorno in strumno kakor astnike, nihe ni ostolbenel

pred njegovim pogledom, "nikomur ni zastala sapa ob njegovem

grmeem glasu. Tovariši podastniki so ga spoštovali zaradi njegove

dovtipnosti in izobraženosti, strmeli so ob njegovi smeli prosveti in

zijali so vanj, kadar je pri radovanki v posebni kantinski sobi raz-

vijal názore, ki jih vselej ni bilo mogoe spraviti v sklad z vojaškimi

predpisi. Polkovni adjutant, ki je moral natanno preitati vsako

vlogo, došlo v adjutanturo, ga je neko polkovniku oznail za svo-

bodomisleca, ker predrzen se mu je zdel široki slog in vihrava

misel Ruigajevih spisov.

Njegova nadarjenost ga pri vojakih ni mogla dvigniti kvišku,

šla je za njim kot neko sladko breme. Ob urah, ko je smel tajno

razprostreti peroti svoje domišljije, je srkal iz nje tolažbo in neke
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nade na bodonost, v službi pa je liki coklja ovirala polet njegove

razbrzdane duše, hrepenee po vse druganih poslih.

Na novega leta dan 1878. leta je sedel Ruigaj ob sedmih

zjutraj pri pisalni mizi in pisal v dnevno raportno knjigo, kaj se je

zgodilo od prejšnjega dne posebnega in važnega pri oddelku. Za

njim je stal dnevni korporal Smuk, ki je prišel javit, kaj je novega

pri etah,

„Dragonca epona 4. ete je privedla snoi patrola pijanega

v vojašnico. Dopoldne je dobil dovoljenje, da gre na kolodvor po svoj

koveg. Šel je in ni se vrnil. Gospod emik Skok so poslali patrolo

za njim. Sedaj se Cepon nahaja v záporu," je raportiral korporal.

„Torej ob enajstih k raportu z njim!" je velel Ruigaj ter za-

písal dogodek v knjigo. Dovšivší svoje jutranje poroilo, je poslal

knjigo kapitanu. Potem si je prižgal pipo, legel v posteljo in se

poglobil v román, ker se ni maral precej na novega leta dan lotiti

ogromnihi del, ki jih treba izvršiti po letnem zakljuku. Do desetih

je ital. Tedaj mu je kapitánov služabnik prinesel úkaz, naj pride

ob enajstih tudi on k raportu zaradi dragonca epona, o katerem

je prišla od mestne policije ovadba, da je veraj popoldne na asti

razžalil mestnega policaja Pikelmuca. Ta vest je manipulanta jezila.

epon mu je s svojim neprevidnim, celo zloinskim korakom po-

množil pisárska dela. Ob enajstih je torej stal pri raportu, kjer je

zvesto vlekel na uho, kaj pripoveduje skesani grešnik kapitanu o

svojem verajšnjem pustolovstvu. Kapitán je izpraševal mirno, ni

razdraženosti ni bilo v njegovih besedah, ker pregrešek je bil tak,

da on ni imel oblasti soditi in kaznovati ga, marve je spadal v

višjo pristojnost. Ruigaj je moral ves dogodek natanno vedeti

in prouiti, ker je trebalo o njem spisati kazensko prijavo (species

facti) in jo predložiti polkovniku, ki po svoji uvidnosti in pravici

ali sam kaznuje grešnika, ali ga pa izroi vojaškemu posadnemu

sodišu. Po konanem raportu je ukázal kapitán manipulantu, naj

popoldne poklie epona v pisarno, naj ga zasliši še enkrat in naj

potem sestavi natanno kazensko prijavo, ki naj mu jo prinese drugi

dan v podpis.

Dolgo je tisto popoldne poslušal Ruigaj izpoved epona,

stojeega v spremstvu dnevnega korporala v škadronski pisarni,

preden se je njegova misel jasno zarila v vse posameznosti kazni-

vega dejanja. Obdolženec je pred podastnikom svobodneje govoril

o svojem prestopku nego pred kapitánom ; razžaljenje policaja Pi-

kelmuca je slikal kot nedolžno salo, s katero je hotel potegniti

5*
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loveka, ki je delal red, ne da bi ga bil kdo klical v družbo. im
prostodušneje je govoril dragonec, tem zanimivejši se je zdel do-

godek Ruigaju, na igar romantike polno glavo je vsako burkasto

dejanje silno vplivalo. Ko si je bil na dobljenih podalkih sestavil

ves osnutek kazenske prijave, je poslal epona nazaj v zápor, sam

pa je poslal v kantino po okrepilo za veerno delo. Setajo po

sobi je ob litru vina premislil svojo nalogo. Ko je zadnji predložil

polku kazensko prijavo o dragoncu Janezu Buzakljunu, ki je bil

svojemu tovarišu izmaknil nekaj denarja, je sluaj obdelal prepovršno,

zato so iz polkovne pisarne poslali škadronu nos, mu vrnili spis

in Ruigaj je moral pisati iznova. Nocoj hoe posvetiti v stvar z

bengalino lujo, in e treba pisati do jutra. Tako je bil ustvarjen

Ruigaj, da so mu vinski duhovi pri priliki zdramili vso tisto du-

ševno navlako, s katero mamijo romanopisci svoje itatelje: živahni

slog ter vihravi in široki nain pripovedovanja. Sedel je k mizi,

odprl zavoro izpod svoje bujne fantazije in pisal nastopno:

Kazenska prija va.

Gotard epon, s Kurjega brda, 20 let star, katolian, samec,

1877. leta potrjen, dragonec, slúži prvo leto, se je uil na Ijudski

soli, zna slovenskí brati in pisati in je na vojne ianke zaprisežen.

V jutro Silvestrovega dne je dobil epon veselo novico, da

leži zanj koveg na kolodvoru. Ob desetih, ko so bili konji že

objahani in v konjušnici vse opravljeno, mu je dovolil etnik Skok,

da gre po svojo pošiljatev. Pripasal si je sabljo, pogledal se v

zrcalu za dva krajcarja, pa hajdi po koveg. Ni se ni domislil, da

bi zgrešil pot na kolodvor, eprav jo je premeril samo enkrat, namre
meseca októbra, ko je šel v veliki družbi novincev s kolodvora v

vojašnico. Takrat je bil razposajen in vinjen, kakor bi šel z ženito-

vanja v hišo vojaških muh. Toda ta pot ni bila tako ravna. V
bližini vojašnice se je še izpoznal, ko pa je zavil krog neke cerkve

in zagledal pred seboj gozd široko razraslega drevja, ves pometen

in preprežen z gladkimi poti, se mu je svet tako zmešal, da naprej

ni vedel, nazaj ni znal. Prekorail je tisti park in njegovo oko je

zadelo ob nove vrste dolgili in visokih hiš. Na levo in desno samé

ulice, zdaj pa lovek razsodi, katera bo pravá. Kúpil si je viržinko,

da bi kázal blagostanje in imenitnost ter s slamo za ušesom zbujal

spoštovanje do našega polka. Popraševal je Ijudi po poti
;
pa však

ga ni hotel razumeti, ker po nemški se epon ne zna udariti. Kdor
je pomiloval njegovo zmoto in zadrego, mu je kázal na levo, na
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desno in naravnost. Pripetilo se je dvakrát, da je ubirajo ulice,

soteske in zagate, prišel práv na tisti trg, ki ga je bil že prej pre-

meril. In zdelo se mu je, da se vrti kakor zvezda v vsesvetnem

prostoru in množice gledajo nanj, zakaj Gotard epon je vrst fánt,

njegove pravilne in prijctne line poteze vleejo poglede fabriških

deklet naše. ahko bi vprašal policaje, ki so se dolgoasili na vseh

oglih, po pravi poti, toda epon ne Ijubi policajev, odkar ga je

preteklo jese v Ljubljani, preden so ga bili vdeli v vojaški stan,

ukajoega po mestu, mož te bire vteknil cez no v zápor. Tu in tam

je postal pred trgovino in se zazri v lepo izložbo novoletnih daril.

Prijetno se mu je zdelo to ogledovanje, ker dolgo že ni bil tako

prost kakor danes, ko so ga izpustili za krátko uro iz hiše pokore

na svobodo. Naposled je naletel na dve ženski, ki sta šli v njegovi

smeri in sta govorili slovenskí. Vprašal ju je za pravo pot in ena

tistih ga je napotila nanjo. „Idite, brhki vojak, naprej za nosom!

Glejte, to ravno pot zapira veliká rumenkasta hiša. Vidite? V treh

minutah zadenete obnjo. Tista je kolodvor," je rekla mlajša tistih

žensk, mu pokazala s prstom in se mu šegavo posmejala. Ceponu

je odleglo, prijazno se je zahvalil za tono navodilo ter nadaljeval

pot, vedno zro na kolodvor, da bi mu ne ušel izpred oi. Ženski

sta šli z njim in spotoma jima je vse povedal, kako in kaj : pisali

so mu z doma, za Boži so mu poslali nekaj denarja, in zdaj gre

še po koveg, ki bo poln jabolk in prekajenega mesa.

Tedaj je rekla starejša ženská: „Ti, junák, ugajaš mi, kolikor

te je med rdeo kapo in svetlimi škornji. Toda sedaj ne dobiš na

kolodvoru niesar. AH ne slišiš, da zvoni poldne?"

„Poldne?" se je zaudil naš dragonec. „Morda pa še ni. V
mestu vedno zvone, da ve zaslužijo."

„Res je poldne. Le poglej : nekateri moški gredo odkritih glav.

Železniška skladiša sedaj zapirajo. akati moraš do dveh."

epon si je popravil epico, udaril s sabljo ob tla ter zaklel.

„Dolga bo," je zazvonkljala mlajša ženská v vojakov obraz,

trd, rdekast in gladek, kakor bi bil izklesan iz kraškega marmorja.

Njeni nosni krilci sta poigravali v veseli nagajivosti.

„Kdo je ob enajstih nakmil mojega Ezava?" je glasno mislil

dragonec, dvignivši glavo, kakor bi v višavah iskal vzrokov za hitri

potek aša.

„Kdo je Ezav?" je sladko vprašala starejša ženská.

„Moj konj," je zagrmel epon, ki ima navado glasno govoriti.

„Polovica mojega življenja mi mora biti, tako so me uili to zimo.
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Jaz in on, oba morava služiti do zadnje kapijice krvi cesarju in

državi. Sakra!"

Ženskí sta se prestrašili in starejša je zalepetala: „Moj Bog, tvoj

konj se je že oglasil, ko je videl, da žro njegovi tovariši oves. Gotovo

je dobil požrešni Ezav svojo leo. as je, da poskrbiš za svoj obed."

Na takšne malone veleizdajalske besede dragonec ni odgovoril.

Ona pa je tolažilno nadaljevala: „Pusti konja v nemar, hrabri

branitelj domovine, in stopi z nama v to-le gostilno. Medve sva za-

posleni v predilnici, precej tu doli za oglom in semkaj hodive

na kosilo."

Nato se je posladkala mlajša: „Opoldne treba jesti." Te dobre

in umestne besede so se prijele epona kakor svilnata obleka žen-

skega telesa. Obšla ga je želja po slastnem prigrizku, prevzela ga

je ženská bližina.

Postali so pred vráti, poleg katerih je na tabli, visei na zidu,

naslikanih mnogo dobrih stvari, ki mimogredoim sladkosnedežem

zbujajo potoke slin. Tudi naš dragonec se je vdal omámi višje

gastronomije ter stopil za ženskama. V hiši tolažbe in užitka jih je

objela prijetna gostilniška toplota, udaril jim je v nosové vonj po

peenki in omakah. Stisnili so se ob konec dolge mize, kjer je bil

za delavki rezerviran prostor. Dali so si prinesti obed in Cepon je

naroil vina. Precej dolgo se ni mogel razveseliti, ker neprestano

mu je ležala na duši skrb za Ezava. AU je dobil svojo polno porcijo

krme, ali mu tisti zanikarni študent, ki ima poleg njega svojo Diano,

ni utrgal pest ovsa in ga primeknil svoji kobili? Še le pri drugem

policu je prižuborela neka srea v njegovo srce
;

prijetno in toplo

mu je postalo sedeemu med ženskama, ki sta se s svojima ko-

lenoma dotikali njegovih; tako na tesnem so morali obedovali.

Vnel se je kratkoasen, iskren pogovor in kmalu je vojak vedel,

da se starejša ženská imenuje Agáta in je teta za pet let mlajše

Jerice. Na sv. Silvestra popoldne se v továrni ne dela, zato sta

prosti in se lahko pobavita s lovekom, ki je dobre volje. In udo-

brovoljil se je Cepon. Vino mu je udarilo v glavo, postal je preširen,

ker dolgo že ni užival tako blagoslovljene prostosti. Zdelo se mu
je, da je danes izpuhtel iz njega ves vonj po konjušnici, ki je sicer

z devetimi konjskimi silami udarjal iz njegove obleke. Pozabil je

na svojega Ezava, ki mu je skraja kakor angel varuh migal iz da-

liave in ga sváril pred grehom.

Cepon je dal postaviti predse tretji poli vina. Nalival je žen-

skama, ki sta kmalu zagoreli v lica. Slekli sta jopi in dragonec je
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videl, da se je zaela Agáta že nekoliko sušiti, doim je bila Jerica

podobná svežemu jabolku. Obe sta se mu zdeli lepo vzrasli in

vsega zanimanja vredni. Okrenil in posmejal se je zdaj na desno,

zdaj na levo. Prijala mu je ženská družba, saj odkar je bival tam

na drugem koncu mesta, še ni govoril s prijaznim lovekom, nikar

pa z žensko.

Mnogo gostov je prišlo h kosilu ; nekaj jih je tudi še po obedu

ostalo v gostilni. Pri mizi, kjer je sedel epon z delavkama, je

posedelo ve moških. Dragonec je tudi to družbo udostojil svojih

pogledov; zaziral se je vanjo, kakor bi razbiral, kaj ta ali oni velja

v življenju. Najve vážnosti si je lastil srednjeleten mož v policijski

uniformi; njegove bodee oi so neprestano švigale po vseh navzoih,

ko da išejo koga in pazijo na red, ali pa presojajo goste in dele

tja hvalo, sem grajo. To je bil policaj Pikelmuc. Blizu njega je

sedel možak v delavski bluzi, še mlad, krepak, šaljiv in zajedljiv.

Spravil je mnogo burk na dan, katerim se je smejalo celo omizje

;

tudi mogonega Pikelmuca so motile v njegovem opazovanju, vasi

se jim je prisiljeno posmejal, kakor bi rekel z visokega stola doli

:

Dobro je za naše velikaštvo, dokler se Ijudstvo zabáva s smešnicami.

Saljivcu nasproti je sedel postaven, edno obleen mož s temno-

rdeim izrastkom na licu ; ta bula je zelo kazila njegov lakajski

obraz, ki je razodeval dobro življenje. Mož je kázal veliko rado-

vednost in talent za obudovanje vsakovrstnih burk in smešnic.

Najmanj je v pivski družbi predstavljal majhen, gobast možic, zakaj

pil je merico žganja, doim so imeli vsi drugi vino pred seboj.

Njegova glava je bila neprimerno veliká in do rdekasto zalitih oi
porasla s sršasto brado. Podpiral jo je z razprtimi prsti desnice,

levico je skrival pod mizo. Venomer je nekaj godrnjal v mizo zdaj

nemški, zdaj slovenskí in tudi v nekem drugem nerazumljivem jeziku,

„To-le žganje cedim že celo uro, a lahko bi pil vino in jedel pe-

enko, pa noem, ker danes je petek in post," je renal. Hotel je

menda opomniti družbo, da je tudi on tukaj in se spodobi, da se

kdo zmeni zanj in ga poasti s prijazno besedo. Ker nihe ni uva-

ževal teh bogabojeih besed, je dvignil glavo, poškilil po gostih,

potrkal z roko po mizi ter hripavo nadaljeval: „Denarja imam ve,

ko vi vsi skupaj in dekleta me imajo rada, oh, rada ! Tudi takšno

lahko dobim, kakršni sta oni dve pri rdeem gospodu s sabljo ob

boku. e se ena skuja, se mi pa druga ponuja." Pri teh besedah

se je zazri v mladega vojaka, eš, ne zameri, ako se kosám s tvojo

podjetnostjo in krasoto ! Pri izbruhu takšne pijane zgovornosti so
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se spogledali gosti, Agáta in Jerica pa sta se prikupno nasmejali

eponu, ker dobro se jiiiia je zdelo, da sta ujagmili takšnega junáka.

„igav si pa, da sitnariš tukaj in se toliko ujedáš?" je vprašal

sitneža šaljivec v delavski bluzi.

„Bogkov in kruhkov sem, pravijo mi pa Pimperbeg, e si tako

radoveden in mi ne boš zameril," je odgovoril zafrakeljski mož.

„Ve sem videl na svetu in ve vem, nego vi vsi skupaj. Tudi Pim-

perbeg je posedal v prejšnjih asili z mlado in lepo ženko po go-

stilnah in kavarnah — o!"

„Kdaj je bilo to?" je vprašal mož z bulo pred ušesom.

„Pred dvajsetimi leti na Turškem."

„Ti si bil na Turškem?"

„Bil, z ženko."

„Kje jo imaš pa zdaj?"

„Ušla mi je, še na Turškem mi je ušla. In vse moje prihranke

je vzela s seboj, kar sem jih bil zaslúžil z mizarstvom." Pimperbeg

je vzdihnil.

„Ali je pobegnila v kakšen hárem?"

„Ne — v Egipt je šla. Tam si mlada ženská hitro zaslúži."

„Bo že, bo že. To se pa nista kaj zelo Ijubila?"

„Skraja sva se imela rada, potem sem pa spoznal v njej pre-

pirljivko in svojeglavko. e sem zahteval od nje dleto mi je prinesla

obli, e sem hotel obrezovalnik, mi je podala sveder, e sem ji

rekel: Bodi veselá! — se je zajokala: vse je storila narobe."

„Stoj, Pimperbeg!" se je zdajci vmešal šaljivec v delavski

bluzi. „Morda si pa naletel na tisto hudo bábo, o kateri je pravil

letos poleti pri nas na fabriškem dvorišu Bošnjak z medvedom,
da je živela nekje doli na Turškem."

„Kaj pa je pravil Bošnjak?" je vprašal mož z bulo, ker je

priakoval smešnico.

Šaljivec je bil precej pripravljen povedati svojo povest. Okrepal
seje z dobrim požirkom iz kozarca, potem je zael: „Živel je nekje

v vzhodnih krajih — tako je pravil Bošnjak — kmet, ki je imel

zelo hudo ženo. Karkoli bi ji ukázal, vselej je storila nasprotno.

Neko jutro ji je, odhajajo na njivo, rekel: „Danes mi ne nosi

obeda na njivo, itak pridem zgodaj domov." Ko je bilo poldne,

glej jo ženo, ki trese obed za njim. Dobro — ree kmet, vzame
obed ter sede. Bila pa je na kraju njive jama, malone brez dna,

pokrita z zelenimi vejami. in kmet pravi ženi : „Šedi, kamor hoeš,
samo ne na ono zeleno vejevje, ker tam se ti lahko pripeti nesrea."
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Jedva je žena to slišala, že je skoila k vejam in je razmahoma
sedla nanje. Pa o groza — veje so se pošibile, polomile in žena je

padla v jamo. Proti veeru je šel kmet domov. Naproti mu prideta

njegova otroka, ki jokajoa vprašujeta po materi. To ga je užalilo.

Zato vzame drugo jutro dolgo vrv ter gre, da izvlee ženo. Spusti

vrv v jamo in vlee gori. Kar vidi, da se je vrvi oprijel starec, ki

milo stoka in prosi, naj ga izvlee, za kar mu hoe dati dober svet,

vreden mnogega blaga. Kmet se je usmilil, izvlekel starca ter ga

vprašal, kdo je in kako je. Odgovoril je starec: „Jaz sem vrag;

sedmero nas je bilo v oni jami; sto let smo mirno prebivali v njej,

veraj pa je prišla k nam huda baba, katere so se moji tovariši

tako prestrašili, da so skokoma pobegnili, a jaz nisem mogel, ker

sem na eni nogi hrom. Glej me siromaka, kako sem osivel to no
od strahu pred tisto sitnico." Dalje je rekel vrag: „Denarja nimam,

da bi te nagradil za tvojo dobroto, vzemi pa to-le šibico. Jaz pôjdem

in zlezem v cesarjevo herko, na kar bo cesar po vsem cesarstvu

Ískal loveka, ki bi mu otel obsedenega otroka. Takrat se pojavi ti

na dvoru, povej, da umeš izganjati hudia, udari herko s to šibico,

in jaz bom precej skoil iz nje. Cesar te za tvojo pomo nagradi

z mnogim blagom. Toda samo enkrat smeš rabiti šibico, vdrugi

bi se ti ne obneslo."

Kmalu potem se je po cesarstvu raznesla novica, da je cesar-

jevo her obsedel hudi in da cesar obeta neizmerno blaga onému,

ki bi jo ozdravil. Ko je bil kmet to slišal, se je odpravil na dvor

ter rešil po vragovem navodilu cesarjevega otroka veliké nadloge,

za kar je dobil uda bogastva.

Zgodilo pa se je ez nekaj aša, da je hudi obsedel tudi her
sosednjega kralja. Kralj sporoi cesarju, naj mu pošije tistega kmeta,

ki ume izganjati hudia, ako tega ne stori nemudoma, naskoí ce-

sarstvo z mono vojsko. Da se miroljubni cesar ogne nevarnosti,

precej ukáže, naj gre kmet h kralju. Kmet vzame šibico in se napoti

na kraljevi dvor. Tam moli k Bogu in udari s šibico po kraljini,

toda vrag ni hotel iz nje. Tako jo je šibal teden dni, pa ni ni po-

magalo. Kralj je od dne do dne debeleje gledal in kmetu je postajalo

od dne do dne gorkeje. Ves obupan je kmet ukázal, naj na grádu

vsako opoldne strelijo iz dveh topov. Tako so strcljali devet dni

in kralj je gledal še debeleje, ker herki ni ni odleglo. Ministri so

se posmehovali za kraljevim hrbtom in osie so kázali kmetu. Deseti

dan je velel kmet, naj strele iz vseh petdeset topov na enkrat. hi

glejte — ko je neumni hudi slišal toliko grmenja, je zauden vprašal
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iz kraljine: „Zakaj so streljali dosihdob samo iz dveh topov, danes

pa so strelili kar iz vseh petdeset?" Odgovoril je kmet vragu : „Zato

so sprožili danes vseh petdeset, ker se bliža mestu tista huda žena,

ki si bival z njo v tisti jami, ako se še kaj spominjaš." Ko vrag

to sliši, skoi ves prestrašen iz kraljine ter ree : „Ako je tako,

onda bežim jaz v Indijo Koromandijo, a ti beži, kamor ti tvoj Bog

pomore." Tako je bila rešena kraljeva hi hudia in kmet je dobil

zopet uda bogastva. Ako ga ni zapravil, ga še ima."

Vsi gostje so se grohotali smešnici, celo policaj se je liahljal,

a tako prikrito in lahno, kakor bi ga bilo pred temi nizkimi bitji

sram smehljaja. Ko so se dosti nasmejali in se tudi pogovorili o

prepirljivih in svojeglavih ženskah, si je otri mož z bulo solzo

prebavo pospešujoega smeha ter vprašal siromašnega Pimperbega:

„Ali svoje ženské nisi šel iskat v Egipt?"

„Šel sem za njo in pet let sem v Egiptu delal in jo iskal.

Dognal sem, da živi v Aleksandriji v neki veliki hiši, kjer ženské

mreže vežejo za moške."

„Aha! Pa si šel tja?"

„Pisal sem ji, naj se vrne k meni, vse ji bo odpušeno."

„Bolje bi bil storil, da si vzel šibo in šel iz babe izganjat hudia."

„Odpísala mi je, naj pridem, da me željno priakuje. Šel sem

v tisto prokleto gnezdo, pa žene tam nisem dobil. Potegnila jo je

pred menoj v Ameriko."

„Ti pa za njo?"

„Res sem se odpravil v Ameriko, pa ženské ve nisem našel.

Tam sem delal deset let, dokler mi ni stroj odtrgal prstov leve

roke." Pimperbeg je dvignil levico izpod mize in pokazal rono štulo.

„No," je rekel šaljivec, „ako je vse res tako in nam ne cediš

laži, tedaj si videl tri dele zemlje in mnogo lahko veš. Ker si tako

ue, nam pa povej, kako se sue zemlja, na desno ali na levo."

Pimperbeg je osupnil kakor dijak, ki je dobil nerazrešljivo

nalogo; pogreznil se je v trdovraten molk.

Šaljivevo vprašanje pa je zanimalo moža z bulo. Priakujo
novo smešnico je zael s šaljivcem prepirek, kako je s sukanjem

zemlje. In možaka sta, reže se drug drugemu v obraz, neugnanih

jezikov trdila však svojo, eden, da se sue zemlja na levo, drugi,

da se sue na desno. Pokazalo pa se je, da oni v delavski bluzi

ne mara loveka lakajskega obraza. Rogoborno je pobijal njegovo

trditev, oitajo mu, da lovek, ki svojemu gospodu maže evlje in

mu krtai obleko, ni sposoben govoriti o važnih stvareh. Lakaju se
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je za malo zdelo, da ga je prijel nasprotnik za njegov vzvišeni

posel. Zadirno je rekel : „eprav imate v tovarnah aša dosti za

búrke, pravé pa le ne veste. Da bo pa mir besedi in obema práv,

naj se sue vsaka zemeljska poluta sama zase, ena na desno, ena

na levo. Pa mirna Bosna!" In udaril je s kozarcem tako trdo ob

mizo, da je šaljivcu pljusknilo víno v obraz.

Takšna razlaga uenih stvari pa delavcu ni bila povšei. Vinska

vlaga na obrazu ga je razkaila. V gorenosti prepira se je dvignil

izza mize ter prismukljivcu z bulo pritaknil debelo zaušnico, od

katere je zašklepetalo po sobi.

Takega nereda policaj Pikelmuc ni mogel prezretí. „Ohá!" je

vzkliknil. „Tu se ne bosta pretepavalal" Izvlekel je iz žepa svoj

zápisník in je priel nekaj beležiti.

To se je za malo zdelo eponu. „Pa vi povejte, gospod policaj,

kako je s to stvarjo. Kako se sue zemlja — no?" je všipljivo

vprašal.

„Jaz tega ne vem," je momljal Pikelmuc, hlastno opisujo

razpoloženje onih dveh rogoviležev.

„Onda ste takšen osel, kakršna sta ona dva," je moško rekel

Cepon, vesel, da jo je zasolil sovražnemu mogotcu.

Policaj je vso ostrino svojega pogleda zabodel v vojakov obraz.

„Prosim za vaše ime!"

Cepon je snel epico, kjer je napisano njegovo ime, ter mu
jo pomolil pod nos. „Zapomnite si ga!"

„Že dobro," je odgovoril policaj. Ko je bil napisal vse, kar

se mu je zdelo potrebno za vzdržavanje reda in miru v kmi in

državi, je strogega obraza zapustil gostilno, da napiše svoj raport.

Ko je odbila ura dve, jo je pobral epon po svoj koveg.

Ženski sta ga spremili. Potem je šel z njima na njiju stanovanje,

kjer so se práv dobro imeli. Odprl je koveg, pogostil je družici z

vsebino. Dvakrát je poslal po vina in sam je jedel od suhega mesa

in svežega sadja.

Luna je že stala na nebu, pusta m emerna, kakor bi se v

solzah poslavljala s starim letom, ko sta Agáta in Jerica štorklja-

joemu prijatelju kázali pot v vojašnico. Na trgu Vseh svetnikov

jih je dohitela patrola pod vodstvom korporala Smuka, ki je jalial

Ceponovega Ezava. Dragonec je sladkoginjen objel svojega konja

krog vratu in rade volje se je dal odgnati domov.

Dragonec Cepon je bil dosle zanesljiv v službi, priden in brez

kázni, Naliaja se v preiskovalnem záporu. —

—
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Takšno prijavo je sestavil manipulant Ruigaj na novega leta

ponoi. Ker je bila zelo obšírna, je svoje delo sešil. Drugi dan je

nesel sešitek kapitanu v podpis.

„Zadnji sva dobila nos, ker ste premalo naekali o Baza-

kljunovih dolgih prstih ; danes ste nakavkljali sila mnogo. Ste li

temeljito posvetili v eponovo stvar?" je vprašal kapitán.

„Nádejam se, gospod kapitán," je samozavestno odgovoril Ruigaj.

In kapitán je dokument podpisal, ne da bi ga bil precital.

Manipulant je, ute pisarsko zmagoslavje v duši, poslal prijavo

v polkovno pisarno.

Tri dni pozneje je napovedal polkovnik, princ visoke veljave,

samodržec in žclezolomec, pregled škadrona. Naroil je prvo eto

za osmo jutranjo uro na jahalnico, potem naj pridejo v presledku

ene ure ostale tri ete, opoldne pa remonte. Pregled se je raztegnil

do tretje popoldanske ure. Ruigaj je moral ves as stati ob ja-

halnici s konjsko rodopisno knjigo pod pazduho, ker polkovnik je

prišel z živinozdravnikom, da pri tej priliki preišeta konje in izbereta

one, ki bi bili zaradi starosti ali drugih napak tekom leta za prodajo.

Kadarkoli je bil manipulant poklican na jahalnico, da odpre svojo

konjsko knjigo in precitá rodopis dotinega konja, vselej ga je strogi

polkovnik obrsnil z divjim pogledom in odslovil z zadirno besedo.

Ruigaj je prezebal dalje, izprašujo se: Kaj pa se je zopet zgodilo,

da je naš samodržec tako nasajen name? Dolgo stanje ga je utrudilo,

oi so mu že motno brlele izpod težke elade in brk se mu je povesil.

Ko je bila naposled konana vizita, je poklical polkovnik Ru-

igaja predse. Potegnil je iz žepa listino, v kateri je manipulant s

strahom spoznal kazensko prijavo o dragoncu eponu.
„Gospod kapitán, tukaj ste mi predložili kazensko prijavo, s

katero se rogate pravilom vojaškega uradnega poslovnika. Ali ste

jo itali?" je strogo vprašal polkovnik kapitána, mole mu listino, ki

je bila opremljena z mnogimi rdee in višnjevo zartanimi vprašaji

in klicaji, kar je prialo, kakšno muno kritiko je prestala v pol-

kovni pisarni.

Kapitán, ki se sicer ni bal ne hudia ne biria, se je stresel

pred tako razmrcvarjenim dokumentom. „Poslušno prosim, gospod
polkovnik, jedva sem zael itati prijavo, pa me je ut dolžnosti

nenadno prevrnil nekam drugam — toliko je teh uradnih opravil

pri škadronu — tako da v návalu poslovanja nisem mogel preitati

do kraja. Stvar je bila nujna, zato sem iiitro podpisal in poslal v

adjutanturo," se je opravieval kapitán.
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„Ta prijava se vlee kakor neslan italijanski makaron, ki ga

natakar maši gostu v ústa in odstriže, kadar se gostu zdi zadosti,"

se je pošalil polkovnik in ugodljivo prikimal kapitanu. Potem se

je okrenil k Ruigaju in ve se ni šalil. Izobrazil je zlobno strmenje

na obliju. „Glejte, gospod kapitán, kako stoji elada na bui va-

šega manipulanta, kakor pijanemu ognjegascu, kadar gasi žejo.

A-a-a! Neznosen subjekt je to!" Prijel je za eladni greben, dvignil

pokrivalo in ga z mojo zopet zapiil na poetino glavo.

„Hudia, ta mi pa rahlja možgane!" je jeknilo v Ruigaju,

mevknil pa ni besedice.

Ko se je bilo pokrivalo pravilno uleglo, je polkovnik razgrnil

Ruigajev sešitek, prijel za ogal lista ter dvignil z rdeim svin

nikom prekrižano „remekdelo", tako da so listi liki skupina zastav

ob veliastnem shodu zafrfoleli pred nosom ubogega svobodo-

misleca. „Vi, šolobarda!" je vzkipel poveljnik. „emu ste pri-

krpali h golemu dejanju toliko puhlic o babah? A? Ne poznáte

našega poslovnika, ki veleva, da morajo biti vsa naznanila in prijave

krátke, toda jasne in jedrnate, brez nepotrebnih pritiklin?" Divje,

práv vražje je zri polkovnik, in Ruigaju je bilo pri srcu kakor

tistim sedmerim vragom pred sitno ženo, ki je padla v jamo.

„Poslušno javljam, gospod polkovnik, vse sem natanko in po

resnici opisal, tako da bi ne bilo nikjer vrzeli in bi gospodu avdi-

torju ne trebalo pisati po nadalnja pojasnila," se je osmelil Ruigaj.

„Vi brljavi noni uvaj ! Jaz vas ženauim!" se je zadrl pol-

kovnik, pretrgal sešitek ter ga vrgel pred pisarja. „Gospod kapitán,

ta nezanesljivi pisalni stroj morate držati v ježevih rokavicah ! Kaj

je vse prištulil v svoj zmazek ! Vojašnico imenuje hišo pokore in

vojaških muh! Prosim, ali ste slišali kaj takšnega? Na petnajst dni

ga zaprite v njegovo sobo, a kljub záporu mora opravljati svoj

pisárski posel. Jutri ob enajstih mora biti kazenska prijava, sestav-

Ijena po naših predpisih, zopet v polkovni pisarni." Okrenil se je

vnovi k manipulantu. „Jaz vam izbijem iz glave romantino omotico !

Izgubite se izpred mene, odlazite, osel ! Mars! Mars!"

Ruigaj se je sklonil po svoje raztrgano „remekdelo", ga

vtaknil pod pazduho k svoji konjski knjigi, salutiral ter jo malial

raven kakor svea domov.

Takšen je bil prvi honorár našega spretnega in priznanega

Janka Ruigaja. Pisatelj se ga še dobro spominja zdaj, ko stavi ob

ulici Dobrega kredita lastno vilo.
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Vladimír Knafli:

Giovanni Boccaccio.

(Dalje.)

Boccaccio ni dolgo ostal doma v Certaldu, njegova misel je

veljala bolj Firenci. Ne še državljanska misel republiki Firenci,

marve misel lahkoživca, pesnika, lahkoživemu, za vse lepo dovzet-

nemu patricijskému, bogatemu, šumnému mestu Firenci. Kako se

je izpremenila ta ponosita prestolica na zunaj ! Namesto neodvisne

sinjorije vláda mestu tiran, Gualtieri di Brienne, vojvoda Aténski, s

pomojo malega mešanstva, druhali,izdajalcev in najetih lancknehtov,

mame mäso pane et circensibus. Toda nekega dne ga vzbude

klici „Popolo! Popolo! Libertá!", njegovi lancknehti in plaanci

pobegnejo pred domoljubnim uporom, on sam se komaj reši in

skrije pri škofu, odkoder zbeži, skrit v no in nepoznan. To pot

Boccaccio še ni našel v sebi rodoljuba, — njegov znaaj ni znaaj

Danteja, ki Ijubi, objokuje, svári in opeva nehvaležno domovino še

iz pregnanstva, v katerem umre. Docela se je posvetil le urejevanju

osebnih, družinskih in premoženjskih razmer, zaljubljenemu posve-

tovanju, študiju, pesnenju in spisovanju. Gori omenjeni Ameto,

Amorosa Visionc in Fiametta nastanejo v tej dobi, sedaj je dokonan
tudi Filocopo.

Stari Boccaccio si je ta as izbral drugo družico. To je dalo Gio-

vanniju zaželjeni pôvod, da se je vrnil v svoj Napolj. V Napolju se je

v tej krátki dobi mnogo izpremenilo. Po smrti kralja Róberta, zašit-

nika Petrarce in kasnejeBoccaccia samega, mu je sledila hi Giovanna,

lepa, razblodna ženská, poroena s surovim in lenim Andrejem Anjou

Ogrskim. Teže za novimi slastmi, se je poverila prostim Ijudem,

ponajve svoji dojilji Filipi, zaljubila se v lepega princa Ljudevita iz

Tarenta ter dopusti[a, da jej zaduše moža 1345. Na ta razigrani,

vsem slastem in strastem se udajajoi dvor je prišel Boccaccio po
svoji vrnitvi, v ta vrtinec južnoitalskega plemstva, med venec naj-

lepšili, najslajših dam, med katerimi so jasno blestele njegova Marija-

Fiametta, Cecca Barbati, Mariella Mella in kneginja Caracciolo. V
teh zlatih dvoranah se je mislilo samo na ples in godbo, zábave,

Ijubezen in kovarstva. Niti Andrejeva násilná smrt, venanje kralji-

ino zLjudevitomTarentskim in grozee maševanje umorjenega brata

Ljudevita, kralja Ogrske, ni moglo odvrniti dvora od obiajnili slasti.
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— rokoko v asu renezanse. Na tem dvoru je Boccacciova daro-

vitost, duhovita družabnost in pesniška produktivnost kmalu tako

zablestela, da je postal središe dvornih zabav in Ijubljenec ne le

Marije-Fiaraette, marve nestanovitne kraljice Giovanne samé, ne ra-

unši s celim kurnikom dvorskih dam. Tam so se še prirejali „Ljube-

zenski dvori" po starejšem provensalskem vzoru, ko je udri Ljudevit

Ogrski v napoljsko kraljestvo. Giovanna je zbežala v Provanso, Lju-

devit Tarentski v Volterro. Giovanna se je rešila le s tem, da se je

zatekla pod okrilje pápeža Klementa VI. in mu odstopila Avignon.

Taas je zaorala po Italiji strahovita kuga, došla iz Orienta; pobrala

je, po Machiavellijevih besedah, nad šestindevetdesettiso duš samo
v Italiji, v Carigradu despotovega siná, v Franciji kraljico in troje

princev, v Firenci zgodovinarja Villanija, v Rimu sedem kardinálov,

v Provansi Petrarcovo Lauro. Izbruh kuge leta 1348. je Boccaccio

doživel v Napolju. Po strahotah, ki jih je tam videl, opisuje v

úvodu Decamerona kugo v Firenci, kakor da bi jo bil doživel ondi,

V tem letu je bil že tudi Decameronov osnutek izveine dokonan.
Nesreo Italije in zlasti nesreo napoljskega dvora je Boccaccio opeval

v latinskih eklogah, katerih so nam še nekatere ohranjene. Zapustil

je Napolj ter se podal na potovanje, ki ga je zaneslo zopet v go-

renjo Italijo. K pripovedkam, ki jih je bil tod nabral še kot mladeni,

pridružila se je marsikatera nová, ki jo je še dostavil v prvotni

Decameranov rokopis. Leta 1350. mu je umri oe, in Giovanni se je

podal na dom, da nastopi dedišino ter oskrbi maloletnega polu-

brata Jakoba. Od tam se je podal zopet v Firenco, ravno v asu,

ko se je tok romarjev jel stekali v Rim, kamor jih je zval pápež

v pokoro in pridobitev popolnega odpustka. Splošnemu romanju se

je pridružil i Petrarca, ki je na svoji poíi dospel do Firence. Tam
so ga neoficialno, pa slavnostno sprejeli, na elu Giovanni Boc-

caccio, ki mu je posvctil latinsko dobrodošlico ter ga dalj aša gostil

pod svojo streho. Najznamenitejši slovstveniki so se tedaj zbrali v

Boccacciovih sobanah, poleg slavnega gazde in slavnega gosta še

Zenobio de Stráda, Giovanni del Incisa, Francesco Bruni, Lapo de

Castiglionchio. Ta sprejem, nadaljevano sožitje, literárni pogovori

in disputi so oba najslavnejša pesnika sprijaznili za vedno; zlasti

se je Boccaccio trudil, da se Petrarci povrne konfiscirano imetje, ter

napisal bridke pritožbe nad nehvaležnostjo domovine, ki ne zna

ceniti najvejih svojih sinov.

S povratkom v Firenco in s prijateljstvom s Petrarco prino

za Boccaccia leta resnega dela in študija. Dotlej je bil pesnik in
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slovstvenik radi duhovitosti, zábave, Ijubezni. Odslej mu je slovstvo

resno kulturno delo in umetniško oblikovanje, pa tudi národná za-

vednost, ali kakor so se takrat izražali, državljanska krepost in

zmisel za javne zadeve njegove domovine se mu zbude. O národu

in narodni misii v našem zmislu seveda ne moremo govoriti, niti

nima Boccaccio onega pogleda, kakor Dante, ki je prvi intuitivno

zagledal v daljni bodonosti italijansko narodno državo, — etudi

kot cesarstvo z vsem srednjeveškim teološkim državnim pravom,

vendar le skúp no nacionalno državo. Boccaccio ostane patricijski

republian in Firenan, kot tak pa dober narodnjak in po uspehu

svojega znanstvenega in slovstvenega dela dober Italijan. Republika

Firenca ga je kmalu potrebovala. Treba je bilo razposlati na vse

stráni, najprej pa k sosednim mestom poslance, da dobi Firenca

zaveznikov v priakovanem boju s condottierskim in astihlepnim

milanskim škofom Giovannijem Viscontijem, ki je neprestano težil za

razširjenjem svojih mej. Med drugimi je bil izbran za poslanca tudi

Boccaccio, da obiše Ordellafija v Forlih, Malatesto v Riminiju in

Polentanija v Raveni ter jih pridobi za zaveznike. Boccaccio je

svojo nalogo izvršil še dokaj dobro, obenem pa je uinil nekaj,

kar mu je nedvomno v ast. Težko je prenášal, da je bila Firenca

izgnala božanstvenega Danteja, mu konfiscirala vse in ga izobila

še po njegovi smrti. Zavedal se je, da je Dante eden najvejih sinov

Firence, in da mu mora nehvaležna domovina vsaj po smrti dati

nekoliko zadošenja. Zato je predlagal v senátu, da se mu dovoli

nesti firenško darilo deset zlatníkov Beatrici, Dantejevi heri, ki je

še živela v ženskem samostanu San Stefano v Raveni. Res se mu
je posreilo pridobiti senatorje zase in tako je prinesel dar Beatrici

Allighieri ter izvedel od nje mnogo podrobnih podatkov iz življenja

slavnega oeta. Takrat se je v njem tudi porodil sklep, dognati

in opisati življenje in delo oboževanega pesnika ter tako nekoliko

popraviti od domovine prizadeto mu krivico.

Kmalu po svojem povratku je izvršil podobno uslugo i Petrarki,

Firenanu, ki je pa bil sluajno rojen v Arezzu in od Aretincev

sijajno ešen, doim je i njemu nehvaležno mesto bilo konfisciralo

vse premoženje. Na vse kriplje se je Boccaccio trudil, da doseže

pri sinjoriji zadošenje za svojega slavnega prijatelja. Njegovi in

njegovih prijateljev in somišljenikov agitaciji se je res posreilo, da

je firenški senát imenoval Petrarco za uitelja na domaem vseui-

lišu ter mu obenem daroval octovo premoženje, — Boccaccio

je bil poverjen, da sam priobi ta astni sklep slavljencu. Šel je na
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elu deputacije k Petrarci v Padovo in dobil od razveseljenega pri-

jatelja zagotovilo, da pride na firenško vseuiliše. Komaj se je pa

Boccaccio vrnil v Firenco, mu je sporoil nestalni Petrarca, ki se je

bil taas premislil, da ne pride v Firenco, ker mu je Ijubša svo-

boda, ter se podal v Valchiuso.

Taas je jel zopet Visconti poskúšali svojo vojno sreo. Od-

poslal je svoje vojnike proti Toskani in Firenci, Firenani pa svoje

poslance v Avignon k papežu po pomo. Ker se pa niso nádejali,

pa jim pride pomo dovolj zgodaj, so sklenili povabiti iz inozemstva

kogarkoli, da naj upade v Piemont in Lombardijo ter tako odvrne

preteo nevarnost od njih. Boccaccio je moral s tem poslanstvom k

Ludoviku Bavarskemu, mejnemu grofu Braniborskemu (1351). Uspel

je v toliko, da je poslal Ludovik svoje poslance pod vodstvom oholega

Dippolda Katzensteinerja v Firenco na pogajanja. Oholi Nemec se

je pa obnášal s patriciji, kakor s sebi enakimi ter stavil tudi toliko

pogojev in zahtev, da so ga Firenani odslovili.

Po svojem povratku se je Boccaccio ponajve peal s piljenjem

in dovrševanjem Decamerona, katerega je izdal 1353. Dasi v tisti

dobi ni bila lahka naloga izdati in razširjati knjigo tolikega obsega,

je vendar povzroila v živahni Italiji veliko in trajno senzacijo ter

se razširila z dotlej nezaslišano naglico.

Istega leta je Petrarca zapustil Valchiuso ter se podal k Vi-

scontiju v Milan. To mu je Boccaccio hudo zameril, — saj je bil,

kakor vemo, Visconti med najvejimi nasprotniki Firence — ter mu
je napisal pismo, polno rodoljubnega ogorenja in oitkov, ki pa

vendar niso razrušili njunega prijateljstva.

Leta 1354. je cesar Karel IV. naznanil Firenci, da pride v

Italijo krotit nemirnega Viscontija. Toda to Firenanom ni bilo Ijubo,

ker tudi Kariu IV. niso zaupali. Poslali so torej Boccaccia v tajnem

poslanstvu k papežu Inocencu VI., ki jih je res pomiril. Dasi je

bil Decameron na papeškem dvoru dobro znan, je bil Boccaccio

povsodi lepo sprejet, ker je bilo znano njegovo pobožno in uprav

papeško mišljenje. On sicer ni bil politik, tudi mu vedni polilini

pošli niso bili preljubi, vendar jih je izvrševal na zadovoljstvo svojih

sodržavljanov, ki so mu tem raje poverjali taká poslanstva, ker ni

v celi tako izobraženi Firenci bilo patricija, ki bi bil v toliki meri

ovládal nele sodobne družabne oblike sijajnih vladarskih dvorov,

marve i tako dobro poznal Ijudi, videl tajne misii in — znal tako

uglajeno latinskí, tedanji diplomatski jezik. Po svojem mišljenju je

bil Boccaccio ne Ic pristaš pápeža, ampak tudi Anžovincev, hud na-

„Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 2. 6
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sprotnik Ghibellinov (Hohenstaufov); Manfreda, katerega Dante slávi,

imenuje Boccaccio sramotnega tlaitelja cerkve; Henrika VII., ki je

Danteju imel utrditi carsko mo, imenuje Boccaccio razbojnika, ki

pleni tujo zemljo ; Kariu IV. pa, ki ga Petrarca smatra za bodoega

rešitelja Italije, želi, da se hitro vrne v divje porenske šume ter

ondi nájde grob za svoje praž ne naslove in svoje ogavno telo.

Leta 1355. se je Boccacciu iznova vžgalo srce do neke vdovice,

ki ga je pa s svojo koketerijo vodila dolgo za nos ter ga konno
osmešila pred vso firenško javnostjo. Užaljeni pesnik se jej je

maševal s sarkastinim spisom Labirinto d'Amore ali Cor-

baccio, polnim jedkega zasmehovanja ženské prevejanosti in

slabosti.

Nato je od 1355 do 1359 živel doma, zbiral dragocene per-

gamene in knjige, študiral in pisal. L. 1359. pa se je podal v Milan

obiskat prijatelja Petrarco. Kakor smo že došlej videli, sta ta naj-

slavnejša med takrat živeimi italijanskimi pesniki mnogo obevala.

Od njune živahne korespondence v latinskem jeziku je ohranjenih

še trideset Petrarcovih in etvero Boccacciovih pisem. Boccaccio je

brez závisti vedno priznával Petrarcovo premo ter dobival od njega

mnogo dobrih svetov, zlasti pa karanja radi svoje lahkomiselnosti.

Boccaccio pa je zopet oital Petrarci njegovo državljansko nestalnost,

odvracal ga je od Viscontija in knezov sploh ter mu budil repu-

blikansko zavest. Za milánski obisk je Boccaccio vzel seboj za

Petrarco mnogo dragocenih darov, Livija, Cicerona, Avguštinove

psalme; Petrarca ga je pa zato seznanil z Beneanom Leonzijem

Pilátom, velikim znalcem grškega slovstva in grške poezije. Po

svojem povratku v Firenco je Boccaccio izposloval pri senátu usta-

novitev stolice za grški jezik in grško slovstvo na íirenškem vse-

uilišu; na to stolico pa je na Boccaccievo prizadevanje senát po-

klical ravno onega Leonzija Piláta, ki je dospel v Firenco 1360.

Med prvimi Leonzijevimi slušatelji je bil Boccaccio sam. V treh

letih, kar je Leonzio ostal v Firenci, je Boccaccio precital Homerja

ter preložil na italijanšino šestnajst Platonovih pogovorov.

Leta 1361. je imel Boccaccio neprijeten doživljaj, ki je imel i

neugodnih posledic, etudi ga je najhujše zablode rešil trezni in

mirni svet Petrarce. Tega leta je namre došel k Boccacciu neki

menih Joahim Ciani, da mu javi v imenu svojega pokojnega druga

Petra Petronia, da se mu je prikázal Jezus ter mu razodel, da bodo
Boccaccio, Petrarca in drugi živeli le še malo let. „Morda ti ni

znano, da kvarijo tvoji spisi dobro nrav?... Kako moreš sovražiti
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istost in zagovarjati neastnost?" On in Petrarca se morata izpre-

obrniti, ker jim je sojeno živeti le še malo aša, pa se morata zato

odrei naukom in književnosti ter se posvetiti pobožnosti. ahko
pristopnemu Giovanniju je bil ta opomin kakor strela z jasnega. Bil

je docela unien, brez volje in energije, povrhu ga je pekla vest,

da je živel lahkomiselno in zapravil s potovanji, gostijami in dragimi

knjigami skoraj vso oetovo dedišino. V prvem ganutju je res

hotel sežgati vse svoje knjige in rokopise ter se docela posvetiti

duhovnemu življenju, toda k srei se je še poprej zatekel k Petrarci,

ki mu je odgovoril v slavnem pismu od 28. mája 1362. („M'empie

di spavento, o fratel mio, la tua lettera . . ."). Petrarca sicer dopuša, da

more lovek, kadar je na smrtni postelji tudi prorokovati, toda ne

pripisuje takim prorokbam nobene vážnosti. Cloveško življenje je

itak le krátko, važno pa je, kako ga uporabimo. Kdor si je izbral

duševno smer, naj je uverjen, da je ta smer pravá, in naj se ne

da od nikogar odvrniti. Od starih asov sem so se najveji umniki

bavili s književnostjo do visoke starosti. Sicer so mnogi postali svet-

niki tudi brez izobrazbe, toda izobrazba sama še ni nikomur vzela

svetosti. Pot do svetosti s pomojo neznanja je lahek in preziren.

Vsi dobri Ijudje imajo en sam cilj, pa razlina pota. Ta hodi brzo,

drugi polagoma . . . Nikdo od prostakov, ki so došli v raj, ne stoji

tako visoko, kakor razumnik, ki je dosegel izvelianje. — Ta Pe-

trarcov nasvet je zopet ojunail preplašenega Boccaccia, da se je

povrnil h knjigam. Ko je dvanajst let kesneje oplakoval Petrarcovo

smrt, eš, da je v njem izgubil svojega vodja in da je sedaj kakor

olniek v burji brez kmila in krmilarja, so te njegove besede bile

ve nego obiajna nagrobna fráza.

V istem asu, okrog 1362, je dobil Boccaccio iz Napolja vabilo

od svojega davnega prijatelja in rojaka Nicole Acciajuolija, senešala

napoljskega dvora, naj ga obiše za daljšo dobo. To vabilo je bilo

Boccacciu dobrodošlo iz ve razlogov: zopet mu je bila dana prilika

videti Ijubi svoj Napolj po tolikih letih ; ugodno bi vplivala na

njegovo razpoloženje izprememba zraka, potovanje, bivanje južneje

od Firence, ob morju; konno je moral prieti misliti na to, da

prihrani še kaj svojega premoženja „za staré zobe". Toda oj ne-

Ijubega razoaranja ! Acciajuoli ni izpolnil svoje obljube, pozabil na

gostoljubnost, — znailno i to za tedanjo dobo, za mentalnost

skrajnega individualizma — ter pustil povabljenega, pa brez znatnih

sredstev došlega pesnika in bivšcga Ijubljenca napoljskega dvora v

bedi. Gostitelj mu je nakázal sobico, kjer je imel za ležiše slabo



76 Vladimír Knafli: Giovanni Boccaccio.

pokrito slamo, v lírano staro meso govede, poginole od starosti

ali napora, v postnih diieh morské polže, skuliane v pokvarjenem

olju, kisla ali splesnjena vina; za tovariše pri tej pojedini pa sluge,

priganjae mul, volarje, hlapce, pse z dvoriš in podgane. Tako je

opisal to sijajno pogošenje v nekem pismu. Globoko užaljen je

zapustil negostoljubnega in verolomnega gazdo íer se podal k pri-

jatelju Mainardu de Cavalcanti, ki si je štel v najvejo ast, da

stanuje pod njegovo strelio tako slaven gost. Obdržal ga je pri sebi

petdeset dni, za kar mu je postavil Boccaccio dostojen spomenik v

svojem poznejšem spisu „De caribus virorum et feminarum illu-

strium". Leta 1363. je odpotoval iz Napolja v Benetke, kjer je ostal

tri mesece ter se na to vrnil v Firenco. Toda utrujenemu, užaljenemu

in poitka željnemu šumná, taas zopet s Pizo vojujoa Firenca

ni ve ugajala. Umaknil se je v tihi Certaldo, kjer so poivali nje-

govi predniki. V tihi hiši, neznatne arhitekture, v zgradbi, kóje

edini patricijskí znak sta visoki stolp in krátka, v istení renezannem

slogu zgrajena loggia, je napisal ona latinská znanstvena dela, naj-

boljša med njegovimi poljudnimi spisi. Donesla sta mu dve stoletji

trajajoo slavo najboljšega filológa in zemljepisca. Takrat se je

obrnil ciprski in jeruzalemskí kralj Hugo IV. nanj, da nápise delo,

ki je bilo obce potrebno: o grški mitologiji. Po kratkem obotavljanju

je Boccaccio sprejel to nalogo ter napisal delo „De genealógia de-

orum" (o rodoslovju bogov), posveeno Hugonu IV. Delo se deli

na petnajst knjig, ki opisujejo vojne in Ijubavne zgodbe bogov,

obenem pa se tolmaijo mitološke pripovedke bodisi alegorino,

bodisi po stanju sedanje fizikalne in astronomske vede. Delo je

postalo za svojo dobo pravi prironik za mitologijo in arheologijo.

Pri njegovem spisovanju je Boccaccio uporabljal vse vire svojega

temeljitega znanja, kar povdarja sam z nekakim ponosom. Vasih
tudi polemizira proti izvajanjem kakega starega avtorja, toda vedno

umerjeno in spoštljivo. Razen starih piscev še posebno hvali Pe-

trarco, eš, da je najbolj kršanski pesnik, nadarjen s svetim duliom,

tonim spominom in divno zgovornostjo, in da njegova dela ne

zaostajajo za Ciceronom. V spisu se pa javljajo i ražne zmote in

blodnje one verne in naivne ter nekoliko nevedne dobe, kakor trditev,

da so Francozi potomci Trojancev, da so pred nedavnim nekje našli

loveško okostjc, nad 200 laktov dolgo itd. Také blodnje dobe pa

ne zmanjšajo zgodovinske vrednosti in estitosti dela, iz katerega

je dolgo aša zajemala neposredno ali posredno vsa Evropa. — V
zadnjih dveli knjigah spisa pa bráni pisatelj poezijo, izloa jo iz
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okvirja morálne filozofije, dokazuje, da je to samostalna umetnost,

pa se izjavlja za vernega katolíka, toda umetnika. S tem je že sam
dal odgovor poznejšim klevetnikom, kakor da bi bil slutil . . .

Za bolje poznavanje vseh razmer starega veka je tej svoji

Genealogiji dodal še spis „De montibus, silvis, stagnis itd." (O

morjih, hostah, bregovih, vrelcih, jezerih, rekah in movirjih). To je

abecedno urejen zemljepisni slovar za razumevanje antinih pisa-

teljev in pesnikov, — prvi zemljepisni spis po preporodu slovstva.

Nasprotniki so mu hoteli dokazati, da je ta spis plagijat, ker se

sklicuje na Vibia Sequestra, ki je bil napisal slino delo. Boccacciovo

delo ni bilo nikak plagijat, — plagijata v današnjem zmislu besede

niti poznali niso — marve se je pisatelj pac posluževal virov (in

kdo se jih pa i danes ne poslužuje! Samo, da so navedení!), virov,

kakor Plinius in Pomponius Mela, pa tudi sodobnih, kakor spisi

Boccaccievega nekdanjega uitelja Andalone di Nero, nadalje Pavla

de' Dagomari, — in povrhu tega je delo polno ne le starih bajk

in mitov, marve krepkih samoraslih opisov zgodovine in prirode,

tako Valchiuse, nekdanjega bivališa Petrarce.

Kakor da ga je življenje v tihem Certaldu osvežilo, se Boc-

caccio ni zadovoljil s terna ogromnima deloma, marve je napisal

še dve drugi, prieti že preje okrog 1360. Oba spisa sta zgodo-

viiiski deli, akoravno Boccaccio ni bil dober zgodovinar, kakor

noben zgodovinopisec one nekritine dobe, niti izvzemši slavnega

Guicciordinija in samega Machiavellija. Obe deli sta „De claris mu-
lieribus" (O znamenitih ženah) in „De casibus virorum illustrium"

(O nezgodah slavnih mož). V prvem delu je opisoval ženské, ki

so po svoji darovitosti, lepoti in ednosti nadkriljevale druge. Delo

prienja z Evo, opisuje 97 žen antike in 7 iz srednjega veka ter

konuje — z napoljsko kraljico Giovanno, ono, ki je bila neko
zaljubljena v pisatelja, in ki se jej koncem koncev ne more oitati

druzega, kakor da je mnogo Ijubila. Kdo naj to ognjeviti ženi

vzame v zlo, e upoštevamo njeno dobo in obiležje? Res tudi so-

dobniki Giovanne niso presojali neugodno, zato pa ni udo, da se

je tudi pisatelj spominja s hvalo, — morda ne brez sentimentalnega

spomina na šumná leta mladosti in uslišane Ijubezni.

Drugo delo „O nezgodah slavnih mož in žena" je polno av-

torjevih lastnih misii in bolj pouno od etino-filozofskega spisa,

dasi ne more odoleti kot kritino zgodovinsko delo. Od sodobnikov

se opisujejo samo trije znamenitniki. Veliki mojster templerskega

reda Jakob Molay, ki je bil 1314. báje po nedolžnem sežgan na
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grmadi v Parizu, — Boccacciov oe je bil gledal ta prizor; drugi je

Gualtieri de Brienne, vojvoda Aténski, tiran v Firenci 1342—1343,

igar strahovlado, padec in pobeg je doživel slávni pisatelj sam

;

tretja je Filipina Katanijska, edina plebejka, o kaleri je Boccaccio

písal, — bivša dojilja Giovanne Napoljske, njena zaupnica in sve-

tovalka, za kóje strašno smrt je Boccaccio izvedel od prijateljev. —
V spisu so pozornosti vredna ona mesta, kjer izpoveduje Boccaccio

svoje staro protivladarsko, republikansko, svobodnjaško prepri-

anje. S pravo naslado in epino širino, toda zanosno pripoveduje

o inih rimskih republikancev, grozi s poginom vsem, ki zatirajo

národe in izjavlja, da bogu gotovo ni milejše žrtve od krvi tiranov.

V osialem rešeta „nepotrebne juriste" in tudi ne prizanaša ženám,

ker je malokatera kaj pridá.

Od Boccaccia imamo nadalje Livijev življenjepis. toda ni práv

gotovo, je li on pravi avtor, ali se mu pa spis le po krivem pri-

pisuje. Delce ni mnogo pridá, vendar je prvo humanistino delo te

vrste in pôvod mnogim boljšim. Njegov pa je prevod etrte Livijeve

dekáde.

Obilo znanstveno delo ga pa ni oviralo, da ne bi slúžil do-

movini. L. 1365. ga pošije Firenca iznova kot poslanca k papežu

Urbanu V., ki se je ijutil na Firenco, misle, da so oni odvrnili

Arezzo, da mu Aretinci niso pomagali v nekih bojih. Petrarcovemu

in njegovemu prigovarjanju se je posreilo pomiriti pápeža in ga

prepriati, da je Firenca najvdanejša služkinja svete cerkve, ter

pregovoriti „kralja vseh kraljev," da se vrne v Italijo. Po papeževem

povratku v Rim je mesto poslalo Boccaccia še tja doli, v veselje

vsemogonemu vladarju cerkve in sveta, uenému in izobraženemu

mecenu umetnikov in pisateljev.

Joaliima Cianija nesreni vpliv se je pa jel pri delavnem môžu

bujne in nestalne preteklosti eše pojavljati. Podoba prismojenega

meniha s karajoo gesto in fanatinimi omi ga je cesto strašila,

napolnjevaje ga z grozo ali pa potrtostjo. V takih trenotkih mu je

bil zopet Petrarca najúspešnejší zdravnik in pomirjevalec razvnetih

živcev. Vabil ga je cesto k sebi ter ga hotel kar pridržati kot stal-

nega gosta, ko ga je Boccaccio neko obiskal v Paviji. Toda Boc-

caccio ni sprejel vabila, da si ohrani svobodo in da ne postane

prijatelju v nadlego. Vedno pogosteje pa se je peal z mislijo

vstopiti v kak samostan, — pri izvršitvi te misii se mu je pa v

drugo pripetila podobná nezgoda, kakor pri Acciajuolovem vabilu

v Napolj. L. 1370. ga namre povabi Niccolô di Monteíalcone, opát
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V Certori di San Stefano v Kalabriji, njegov souenec za mladih

dni, naj vstopi Boccaccio v njegov samostan, kjer bo našel lepo

knjižnico, lep mir, ugodno podnebje, dobro oskrbo in druge ugod-

nosti. Ob Boccacciovem prihodu pa verolomni prijatelj zbeži ponoi,

pustivši utrujenega došleca brez zadostnih sredstev na cedilu. Mo-
remo si misliti razoaranje, užaljenost in jezo poetovo ! Naslovil je

v bridki resignaciji na pobeglega opáta list, v katerem mu oitá

verolomnost in se pritožuje nad lastno revšino, v katero je zagazil.

Vrnil se je v Firenco. kjer ga je akalo novo razoaranje. Domovina

se je bojevala z Viscontijem, doma so jo pa rvale vedne svade

Riccijev z Albizziji. Unien boli se podá Boccaccio 1372 v Napolj,

kjer ga zopet sprejme prijatelj Mainardo de' Cavalcanti, pa tudi bivši

njegovi prijatelji Ugo di San Severino, Niccolô de' Figli Orsoja,

Ijubica mladih dni kraljica Giovanna so ga vabili in podpirali, astili

in slávili, dokler mu niso zopet obudili nekaj staré energije in

optimizma. Iznova je odklonil ponovno vabilo prijatelja Petrarce,

naj pride za vedno k njemu, odloil se je, da se vrne v Certaldo

v svojo tiho hišo in svojo drago biblioteko — edino, kar mu je

bilo ostalo od nekdaj precej uglednega bogastva.

Leta 1373. je moral pretrpeti še dokaj nevarno in komplicirano

bolezen. Dobil je garje, revesno vnetje, zaprtje slezenic in dušljivi

kašelj, tako da je priakoval svoj skorajšni konec. Toda železná

njegova nátura je s pomojo zdravnikov, ki jih je klical le nerád

in v skrajni šili, premagala to nevarno bolezen ter mu dovolila, da

se je, še slaboten, posvetil novému vážnemu delu, h kojemu ga je

pozval firenški senát. — (Dalje prihodnji.)

Ivan Albreht:

Pri mrliu.

1 ako je ležal pred menoj ves bied in nem
med sveami. Na licu trud in mir.

Privzdignil sem mu trde, mrzle veke

in vprašal sem ga trepetaje

:

„Povej, kako je zdaj s teboj ..."

Stekleni blesk oi strmel je v strop

:

„Ne smem!"
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Jos. Premk:

Ona je plaala.

Andrej Kaon je bil ková, silen kakor lev; kadar je pelo ob

razbeljeno železo njegovo kladivo, je vedela vsa tovarna, da

nabija Kaon. Drugae pa je bil miroljuben in tih lovek. Pred

dvemi leti se je oženil, ravno na svoj osemindvajseti rojstni dan.

Potikanje pri tujih Ijudeh mu ni ugajalo; kamor je prišel se mu je

zdelo slabše. Pred leti se je seznanil z Ano, lepo temnolaso

žensko in od tedaj je mislil no in dan, kako bi si im prej usta-

novil domae ognjiše. Ona je bila razsodnejša, razložila mu je, da

stvar ne gre tako hitro, ampak v enem letu je Kaon prihranil toliko,

da sta kúpila opravo in kar je bilo treba, in zdaj je bila pri volji

tudi Ana. Toda kmalu po poroki je opazila, da Kaon igra. Ob
sobotnih veerih se je navadno zakasnil, in tako se je neko na-

potila in ga priela iskati po krmah. Izvedeti je hotela, kje se potika

in s kako družbo; a kar je videla tisti veer, ji ni bilo ni kaj po

volji. V zakajeni sobi so sedeli isto tam v kótu kvartopirci in med

njimi je bil tudi Andrej Kaon. Zamišljen je bil v igro in je ni

opazil; ko pa se je ozrl in jo je zagledal, je bil naenkrat ves v

zadregi. Plaal je in je odšel z njo proti domu; kjer mu je Ana

povedala odlono, da tega ne trpi. In Andrej Kaon jo je ubogal.

Odslej je prihajal tudi ob sobotah naravnost domov; tudi denarja

ji je prinášal ve nego prej, in Ana je postala zopet zadovoljna in

veselá. Nekoliko pred obletnico njune porokc mu je porodila siná,

ki sta ga krstila za Antona, in zdaj je bila njuna srea še veja.

Neko soboto pa se je zopet zgodilo, da je prišel Andrej domov
šele proti enajsti uri. Ana je že spala; a drugi dan ji je pripove-

doval, da so imeli sestanek zaradi nekega društva, a ko ji je dal

denár, ga je bilo polovico manj nego drugae. Molala je in za-

utila je do njega mržnjo in srd, kajti vedela je da laze ... In

molala je ves teden. Prihodnjo soboto pa je prišel Andrej Kaon
naravnost domov in je položil na mizo ves zaslužek. Ani se je

obraz nekoliko razjasnil, bila pa je še vedno kaj redkobesedna

;

Andrej Kaon ji je sicer obljubljal, da se nikoli ve ne dotakne

kart, ampak Ana je poznala njegove obljube in mu ni verjela. In

res je grešil Kaon že ez tri tedne. Prišel je domov šele proti jutru,

in ko ga je Ana vprašala po denarju, je nekaj aša molal, potem
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pa je dejal, da je moral plaati nujne dolgove. „Ali doma ni nujnih

dolgov?" ga je vprašala Ana pikro.

„Dolgov? Jaz ne vem za nje —

"

„Tako! Kako pa boš plaal danes stanarino? Saj sva itak že

zadnja?"

Kaon je pogledal mrko v tla in ije napravil šobo, kakor da

ga ošteva žena po krivici.

„In kaj bomo jedli ves teden,"je dodala in mu obrnila hrbet,

in to je bilo Kaonu najhuje. Ako je zaslutil, da ga prezira in za-

niuje, ga je zabolela v srcu vedno bojazen, da mu je nezvesta.

In to njegovo Ijubosumnost je krepil gospodar s svojimi pogostimi

poseti bolj in bolj. Sicer po svoji zunanjosti ni bil videti ravno

nevaren, kajti obraz je imel zabuhel, svetil se mu je višnjevkasto-

rdee, in poleg tega je bila posuta njegova koža nagosto z drobnimi

mozolki. Ampak vendar je vasi zagledal kar naenkrat njegov

obraz sredi dela, na esti ali koderkoli, in ob takih prilikah si

je silno zaželel domov , . . Naposled ni mogel drugae, da je

opomnil Ano na te gospodarjeve posete in njegovo laskanje. Ampak

Ana se je zasmejala in iz njegovega srca je izginil však strah in vsaka

Ijubosumnost. Ko pa ga je opoldne ali zveer, ko je prišel domov,

zopet našel pri Ani, je bilo z njegovim mirom naenkrat pri kraju.

Zato se je odloil, da se preseli. Tudi Ani je povedal ta svoj sklep

in Ana je bila zadovoljna ; toda zadnje dni je Andrej Kaon o selitvi

molal, kakor da je isto pozabil, kaj in kako je sklenil, Ana pa ga

tudi ni opominjala, ker še tukaj nista plaala stanarine. In ravno

to je bilo, kar je prisililo Kaona k molku, zakaj ko bi odpovedal

stanovanje, ne da bi bil plaal dolžno stanarino, bi mu gospodar

gotovo napravil kake sitnosti, tako pa bo morda le še poakal en

teden. Toda kljub ternu upanju se je moral baviti Andrej Kaon
tisti dan z zelo neprijetnimi mislimi. Premišljeval je, kjc bi si izpo-

sodil vsaj toliko, da bi imela Ana do sobote za kuho ; toda usmiliia

se ga ni nobena srena misel, pa pa ga je prestrašilo spoznanje,

da prihodnjo soboto tudi ne bo imel toliko denarja, da bi plaal

stanovanje.

Andrej Kaon je legel na posteljo in se je zagledal v strop.

rne misii so se podile preko njegovih možgan, preklinjal je sebe

in svojo slabost, karte in tovaršijo, ampak vse to ni izboljšalo nje-

govega neprijetnega položaja. Ana je hodila mimo njega mole ves

dan; šele proti veeru ga je hladno opomnila

:

„Kdaj misliš plaati stanarino?"
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Kaon je bil preseneen in je nekaj aša molal.

„Gospodar je tirjal in zelo osorno —

"

„udno, navadno on ni osoren, posebno s teboj ne —

"

Ona ga je pogledala mrko in skoro je bilo v njenem obrazu

nekoliko osuplosti.

„Delaj kakor hoeš, ampak glej, da naju ne vržejo na cesto."

„V soboto plaam gotovo," ji je zatrdil. „Kolikor bo primanj-

kovalo poleg mojega zaslužka, si izposodim."

„In kako bova živela ta teden?"

Andrej Kaon je zopet molal. V zadregi je upiral oi v tla

in bil je videti ves brez moci, da se je menda zasmilil celo Ani,

kajti okrenila se je in ga ni ve nadlegovala.

In zdaj se je priel Kaonov križev teden. Ko je sedel pri

veerji, mu je bilo sitno in neprijetno, kakor da je vse tisto milodar

iz usmiljenja; kajti bil je preprian, da si je izposodila Ana pri

kaki sosedni stranki, da je kuhala kakor drugae. Sram ga je bilo

in bal se jo je vprašati, kam se je zatekla, Ana pa je tudi molala

in je bila videti zelo zamišljena. Celo pobledela je zadnji as in

pod omi so se ji raztegnili neprijazni kolobarji.

Andrej Kaon je videl vse to in njegova skrb in bol je bila

tem veja. Ponoi, ko ni bilo spanja od nikoder, je premišljeval,

kako bi napravil v soboto, in premišljevala je menda tudi Ana, kajti

premetavala se je na postelji nemirno ; toda vse njegovo premiš-

Ijevanje je bilo brezplodno: povprašal je že marsikoga, e bi mu
posodil toliko in toliko, ampak marsikdo mu je smehljaje povedal

iste želje, drugi pa so se izgovorili, kakor so se pa mogli in znali.

Konno je sklenil, da ne poprosí nikogar ve. emu bi se po nepo-

trebnem poniževal in se dajal Ijudem v jezike; saj se razvozlja ta

nesreni vozel morda ravno zadnji hip, ko bo viselo vse takoreko

že na niti . . . Tako se je tolažil, ker se ni mogel drugae; ampak
ta tolažba mu je bila v zelo majhno uteho. In sredi takih in enakili

skrbi ga je prestrašil pogosto še gospodarjev obraz. Sicer je zaupal

Ani, ampak popolnoma se le ni mogel otresti te rne misii. Bogve,

kaj ji obljublja . . . posebno sedaj, ko ve, da je nastala med njima

ježa in razprtija. isto gotovo izrablja ta ugodni as . . . Ampak
Ana se mu je zdela zopet prepoštena . . . Konno je prišla sobota

in Andrej Kaon je dobil svoj zaslužek. Preštel je dvakrát, trikrát,

raunal in mislil tako in tako, ampak kakorkoli je prešteval in obracal

tiste svetle krone, jili je bilo premalo, trikrát premalo in še ve . .

.

Kaj bi s tem, ko ni za nikamor, in Andrej^Kaon se je priel peati
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S tisto mislijo, ki mu je že dopoldne obljubljala rešitev iz te ne-

prijetne zadeve. Nikoli se še ni zgodilo, da bi pri kartah ne dobil

;

napano je bilo le, da je potem igral še dalje in — izgubil. Za

tisti veer se je odloil, da odide takoj, ko bo le kolikaj na do-

biku. Mogoe pa mu je namenjeno, da priigra celo vec, nego mu
je potreba.

Ko je stopil v krmo, je bila njegova miza še prazna ; tudi

drugih gostov ni bilo in natakarica je slonela pri oknu in dremala.

Kaon je naroil piva, kajti grlo mu je bilo polno tovarniškega

prahu in žejalo ga silno že vse popo'.dne.

Potem so prieli prihajati tudi drugi, in ko je natakarica pri-

žgala lu, je bila miza že zasedena.

Krmár je prinesel karte. Kaon je delil, a roka se mu je tresla

in tudi trepalnice so mu utripale nemirno
;
potem pa se je zamislil

in priel igrati kar najbolj premišljeno. Toda do enajste ure se mu
srea ni hotela nasmehniti, bil je vedno nekako ob svojem; potem

pa je priel dobivati, a naenkrat je zopet izgubil. Rdeica mu je

udarila v lice in priel je igrati s silno strastjo; toda izgubil je tudi

drugi in tretji.

Krmár je naznanil policijsko uro in vsa družba se je napotila

v predmesíno kavarno, kamor so zahajali vsako soboto. Kaon je

hodil med njimi mole, mislil je na dom in Ano, na gospodarja in

stanarino, zato mu je gorela v srcu želja, da bi mu naklonila usoda

srene karte ; toda v kavarni se mu je približala srea samo enkrat,

drugae se ga je držala nesrea kakor klop.

Ko je stopil iz kavarne, se mu je zavrtelo v glavi, da se je

moral nasloniti ob zid. Pijan ni bil, ampak glava mu je bila kakor

nagaena z vroim svincem, vse njegove misii pa so silile v

obup . . .

— Kam sedaj, brez denarja — je pomislil naposled. — Domov
ne, prej ne, da prinese, kakor je obljubil. Ampak da bi pustil Ano
samo? —

In Andrej Kaon je postal naenkrat silno Ijubosumen. Z naglimi

koraki se je napotil proti domu; pred vráti pa mu je zopet upadel

pogum in priel se je plaho ozirati gorindol po ulici.

Nad strehami se je že motno svetlikalo, jutro je pozdravljalo

od vztoka, in Andrej Kaon je gledal v to jutranjo lu, obraz pa

mu je bledel in ustnice so mu trepetale.

— Kaj naj ji ree, da bi bila potolažena, kako naj napravi,

da se odreši teh rnih skrbi? —
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Slonel je na vratih z omi uprtimi v tla, potem pa se je vdal

v usodo in poasi in pazno vtaknil klju v kljuavnico. Pred svojim

stanovanjem pa je zopet postal. Poasi, silno poasi je pritisnil na

kljuko in odprl vráta popolnoma neslišno. Prižgal je žveplenko in

ob slabotnem svitu je vendar opazil, da so vráta v sobo samo

priprta. Slekel se je v kuhinji, zložil vse skupaj na stôl, potem pa

se je splazil v sobo tiho kakor maka. Koncem postelje je postal

ter prisluhnil, toda Ana je dihala globoko in enakomerno. Kaon
je bil preprian, da spi. Ko je zašumela njegova odeja, se je sicer

obrnila, ampak spala je dalje in iz tega je sklepal, da je gotovo

dolgo ula. akala ga je vsa v strahu, ali pa je morda prišel go-

spodar in se ji zopet dobrikal s tistimi laskavimi besedami in še

bogve kako . . . Težko mu je postalo pri srcu; toda naposled je

vendar zaspal in se prebudil šele opoldne, ko ga je stresla Ana

krepko za ramo.

„Vstani! Kosilo je na mizi!"

Nato je odšla v kuhinjo brez vsake nadaljne besede,

Andrej Kaon je gledal za njo in ni vedel, ali je razumel práv

ali ne. Vstal je in se opravil. Ko pa je stopil plaho v kuhinjo, je

obstal zaudenja na pragu.

Na mizi je vabila peená gos, Ana pa je stala ob štedilniku

in se ni ozrla nikamor.

„Kaj je to?" je zajecljal naposled Kaon in kázal na mizo.

„Od kod in zakaj?!"

Ana je zamahnila z desnico in je dejala s težkim glasom:

„Šedi k mizi brez skrbi! Tudi stanovanje je že plaano —

"

„Ti! ... Ti! . .
."

Kaonu se je zabliskalo v oeli in je stopil proti njej s stis-

njenimi pestmi
;

potem pa se naenkrat okrenil in odšel opotekaje

se v sobo. Tam se je vrgel na posteljo in je zajokal kakor otrok. ..

"^
A

V;
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M. Z. Jug:

Moja obleka.

Spomnim se vasih te zgodbe in vselej me zaskelijo oi, a zdi

se mi vendar, da je moje srce kakor iz svinca.

Napotila sva se z oetom v Reko, da bi prodala zadnje ma-

terino imetje, zadnjo njeno zlatnino. Ko sem deval v žep škatljico

s poronim prstanom, sem videl, da so bile vse solzne materine

oi in takrat mi je bilo, da bi iztrgal iz prsi svoje srce in ga

prodal . . .

ul sem še, kako je rekel oe

:

„Ko prinesem denár, vrzi skopuhi tiste bore solde, nato ne

kupuj ve tam ..."

In šla sva, oba molea in tiha, v srcu žalost in žalost v oeh.

Vedel sem, da je bolj meni in oetu kakor materi krvavelo srce.

Gledala je za nama, in ko sva bila že na kolodvoru, sem jo videl,

kako je stala pri oknu. Tiha sva sedela v kupeju, in ko je prišel

vlak na piano, sva videla na oknih našega stanovanja kup belih

robcev, ki so se zibali v vetru. Mati in moje sestre so stále tam in

so naju pozdravljale.

Nato sem stopil na hodnik in se ozrl vasih naskrivaj v kupé.

Oe je sedel v kótu, solnce je svetilo na njegov obraz. Komolca

je imel uprta ob kolena, brado je držal v dlaneh in je nemo strmel

predse. Njegove oi so bile motiie, topo so gledale in brezizrazno.

Vsa skrb je bila zapisana na elu.

V mestu je bila od zlatarja do zlatarja najina pot in prodala

sva naposled pri židu vse skupaj za sto kron.

Ko sva hodila po ulicah in sem videl, kako se ozirajo Ijudje

na mojo obleko, se me je polastila udná želja.

„Obleke bi mi bilo treba," sem pošepnil tiho in bojee.

Oe me je slišal.

„Da, obleke bi ti bilo treba . . . ali kako ... saj veš . .
."

Naprej pa nisem slišal, ali razumel sem ga. In takrat mi je še

moneje privrela želja z vso svojo zlobnostjo in rekel sem glasneje :

„Pa mi jo kúpite za ta denár ... za materin denár . .
."

Stopila sva v trgovino in kúpila obleko za trideset kron.

„Toliko sem dobil za materin prstan . . . zdaj imaš ti obleko . .
."

Ves popoldan nisva ne jedla ne pila; util sem, kako se mi je

oglašalo v želodcu, ali oetu nisem rekel niesar.
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Opolnoi sva prišla domov. Mati je sedela pri mizi in šivala

ob motni svetilki. In prvá njena beseda je bila:

„Ali sta veerjala?"

Oe je pogledal name in vso bolest sem videl v njegovih oeh.

„Sva," sem odgovoril tiho; zakaj sram me je bilo, da sem

kradel svoji materi.

„Koliko sta dobila za vse?"

„Sto kron," je rekel oe. „In njemu sem kúpil obleko . . . po-

treben je bil ..."

Materi se je razjasnil obraz, videl sem, da so bile njene oi

vse svetle veselja.

Oe je položil na mizo sedemdeset kron in je rekel:

„Na, s tem plaaj!"

Mati je gledala na mizo, tudi oe je gledal tja. Tam je bil

denár, oba sta strmela vanj z motnimi omi, lu je sijala na

obraza in zdelo se mi je, da padá bieda svetloba sve na mrtvaški

oder . . .

S tihim, mirnim glasom je rekla mati:

„Ali kaj poree v trgovini? Sto kron ji móram dati ... in

vendar vem, da je bil potreben . .
."

Vedel sem, da je hotela rei:

„Mislila sem, da boš plaal obleko iz svojega."

Oetov obraz je bil še bledejši.

„Ah, saj veš, kako je . . . plaal bi bil obleko iz svojega . . .

in potreben je bil . .
."

Mati je pogledala na mojo obleko, ki sem jo bil razvil iz

závoja in tresel sem se. Ali njen obraz se je razjasnil nenadoma
in kakor veselje je zasijalo iz njenih oi ; zakaj lepa je bila moja

obleka, kupljena za materino poslednje in najdražje imetje, za njen

poroni prstan. In mati je mislila, da sem jo zaslúžil in veselje je

zasijalo iz njenih oi:

„Da . . . práv si imel, da si kúpil, potreben je bil . .
."

Pogledal sem ji v obraz, videl sem, kako me je gledala z

veselim in Ijubeznivim obrazom in hotel sem, da bi jo objel krog

vratu in bi se razjokal na njenem Ijubeem srcu. Hotel sem ji rei

nekaj Ijubega, nad vse sladkega, ali tišalo me je v grlu, kakor

stok se je izvilo iz prsi.

Pogledal sem na obleko, zazibala se je lu pred menoj, za-

skelelo me je v oeh in cbrnil sem se v zid.
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J. Wester:

Misii ob Literárni pratiki.^

Iznad oblakov dol po nebeških stopnicah stopa dvanajstorica mož.

Ali so apostoli? Nimajo svetniškega sijaja. Ali so slovenskí lite-

ratje? e so prišli v nebesá, se ne bodo ve vracali v to dolino

solz, ki jo imenujemo Slovensko domovino. Dvanajstero mesecev

je to, kar je narisal H. Smrekar na platnice „Literárne pratike za

1914. leto" Le poglejte Januarja v gorkem kožuhu in debelih ro-

kavicah, s kapuco ez glavo, z oledenelo gorjao v desnici ! Našitki

ob róbu rokava priajo, da je gospodar zgolj snega in mraza ; brada

mu je kakor otrpla od ledenih sve. April je že razoglav; vihar mu
brije skoz grivo in brado in hudo se drži, oprijemajo se z obema
rokama palice krivulje. In tako dalje gre ta vrsta, dokler se zadnji.

December, zopet ne prilii prvému.

Tako so se napotili med nas ti možje, oprezno stopáje in

nezaupno zro v svet, eš, kako nas bodo sprejeli, kako se nam
bo godilo.

Mi pa vas iskreno pozdravljamo, kakor kolednike, sreo pro-

rokujoe in — upajmo — sreo nosee. Dobro došli med nami!

Nenavadno lepa knjiga je ta Pratika. Koliko pratik in koledarjev

smo že doživeli, koliko almanahov smo že videli, listali in brali, a

takega novoletnega knjižnega daru pri nas došlej še ni bilo.

Pred menoj leži „Nová krainska pratica na to leitu MDCCLXXI".
Kakor revno, nebogljeno dete v primeri s košato, lepo opremljeno,

ponosno gospo, letošnjo Literarno pratiko. Predoimo naj vam to

143 let staro knjižico: oblika v šestnajsterki, kakor je ima še vedno

izhajajoa Veliká pratika Blaznikova. Nikjer v razvoju našega kul-

turnega življenja se ni ohranilo toliko starinsko astitljivega kakor

baš v obliki pratike. To je potrebno: preprost lovek bi videl v

bistveni premembi vnanjosti tudi premembo notranjosti
;
pratikarske

stvari pa se ne smejo prevrednotiti. — Vsakemu mesecu pripadata

po dve stráni: na prvi zavzema gornjo polovico vinjeta s solnnim

znamenjem na sredi, na obeh koncih pa so prizori iz kmetskega

' Na svetlo dala Ig. pi. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani. M. 4*^.

XXX+181 str. Vez. 5 K.
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življenja; na spodnji polovici je zabeležena prvá delíada meseca,

navadno s petero svetnišiíimi podobami; pod temi so v dveh redéh

znaki za vreme in znamenja za domae opravke, v tretji redi so

znaki za dneve: rni trikoti za delavnike ter rdee lise za nedelje

in praznike ; v etrti vrsti pa so razvršena nebesna znamenja. In

istá razvrstitev se ponavlja na drugi stráni v dveh dekadah ; zadnja

šteje seveda tudi po 11, oz. 8 ali 9 dni, kakor je pa mešec. Tako

obliko ima tudi današnja kmetská pratika, le da so znaki bolj

zaokroženi, stilizirani ; tam n. pr. pomeni širokokrajnat klobúk „toplu

ali lepu", zdaj pa imamo namesto tega znaka zvrnjeno osmico.

Kako Cudno se je staro znamenje za veter — loveška glava na-

buhlih lic, pihajoa iz sebe sapo — tekom stoletja in desetletij iz-

premenilo v vetrnico v današnji pratiki ! Nad vse zanimivi so v

starinski pratiki znaki, kdaj je dobro žilo pušati, kdaj rožike sta-

viti, „kupice pušati", kdaj se je dobro „arcnovati", kdaj otroke

odstavljati, kdaj lase strii, lov „držati", les sekati, orati, sejati, sa-

diti. Veren odsev nekdanje praznovernosti in vere v pratikarsko

laži-vedo! Dnevi še niso oznaení s številkami. Kdo bi jih bil znal

brati? In emu? Saj se je as štel po mesecih, praznikih, nedeljah

in obce znanih svetnikih. Kako domae se še dandanes sliši : o sv. Neži,

o SV. Jurju, v pasjih dneh! Šele od 1. 1788 dalje so dnevi v pratiki

oznaení tudi s številkami. Saj naši predniki niso znali ve samo

na prste šteti; Ijudska šola, ustanovljena od Marije Terezije in

pospeševana od njenega následníka cesarja Jozefa II., je že kázala

svoje uspehe in knjižice Marka Pohlina, razboritega avguštinskega

menilia, so odpirale oi dotlej neukemu Ijudstvu. Tudi tista arovná

znamenja, kdaj naj se kri puša i. t. d., so izginila ; francoska pro-

svetljenost je z medlimi žarki posvetila tudi v naše tedaj zapušene

pokrajine.

In tako je ostala ta Pratika v šestnajsterki bistveno neizpre-

menjena vseskoz do našega aša, do letos in ostane še naprej — niso

je zatrie asov sile in je tudi ne bodo. Pomislimo : 1. 1725 je bila

natisnjena menda prvá slovenská pratika v tej obliki v Augsburgu—
Trubarjev Slovenskí koledar iz 1. 1582. bodi le mimogrede omenjen
— in vrsta se je nadaljevala nepretrgano skoz obe stoletji, dasi je

izhajala pri raznili tiskarjili, pri Egerju, Merku, Rezerju, Kleinmayrju

(od 1. 1818 do 1831), dokler ni konno Blaznikova tiskarna dobila

nekak pratikarski privilegij, posebno od 1. 1845, ko je priela iz-

hajati Veliká pratika kot izdaja c. kr. kmetijske družbe kranjske.

Sicer je po smrti tiskarja Blaznika in pratikarskega urednika Biaža
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Potonika (1. 1872) zael izdajati Kleinmayr „Slovensko pratiko" iste

oblike in sline vsebine, 1. 1901 pa Katoliška tiskarna „Družinsko

pratiko", tako da zdaj kar tri med seboj tekmujejo. Pratik za pre-

prosti národ nam torej ni nikdar manjkalo.

Toda možje, ki jim je bilo do probuje národne zavesti in

Ijudske izobrazbe, se niso zadovoljevali s to knjižico, služeo pred

vsem vsakdanji potrebi, praktini svrhi. V mislih sta nam dva taká

kultúrna delavca: Valentín Vo d nik in dr. Janez BI e i we i s. Prvi

je po naroilu svojih mentorjev, baróna Žige Zoisa in Antona Lin-

harta, priredil za 1. 1795. znamenito Veliko pratiko in ji dal obliko

podobno našim vejim koledarjem. Tu ni ve tistiii pratikarskih

svetniških podôb, ki so bile veinoma spaki, zamazane karikatúre;

zato pa je sprejel v besedilo tudi pouné sestavke: „Hišne opravila

za vsaki mejsic", znano klasino-naivno „Popisuvanje krajnske de-

žele", „Od spoznanja tiga vremena" ; dodal je seveda tudi „Semnje

kranjske dežele", vmes pa vrinil svojo bodrilno pesem „Kranjc,

tvoja zemlja je zdravá"; o nje zadnjih verzih

:

„Leniga aká strgan rokal,

Palca beraška, prazen bokal".

piše Zois, da sta ve vredna kakor sto pridig in ve kakor stotiso

pesmic; taki verzi da ostanejo veno.

Se za dve leti, za 1796 in 1797, je izšla Vodnikova pratika, sedaj

že z mesenimi epigrami in ugankami. Drugi letnik ima tudi vošilno

pesem, predhodnico kolede v naši Literárni pratiki. Iz nje zadnjih

vrstic odmeva pesnikova tožba, da pratika ni zbudila tistega zani-

manja, ki bi ji ga bilo treba za njen obstanek. Nekako trpko-

nagajivo voši
„Gospodi nu kmetam polno mošnico,

De b' lohka za pratko dali petico;
_

Aku pak ima per lanskim obstát,

more it trebuh moj k herbtu vasvát".

Se je zapel Vodnik v tretjem letniku svojim rojakom o „Za-

dovoljnem Kranjcu", leto 1797. je minilo in pratike je bilo konec.

Malo ve sree, a tudi ne stalne, je imel Bleiweis s svojimi

Koledarki za leta 1852 do 1856. Line knjižice so ti drobni alma-

nahi v pozno-biedermaierski obliki, s skrbno izbrano vsebino po-

unega in zabavnega znaaja. Zanimivo je Posveenje v letniku

1852. Tu se obraa Bleiweis ne samo do Slovencev-domorodcev,

ampak še bolj do „milih domorodk". Njegova iskrená želja je, „da

bi tudi Iierke naše milé matere Sláve Koledarik prijazno sprejele

„Ljubljanski zvon' XXXIV. 1914 2. 7
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— naj mu dobrovoljno odloijo mestice med linimi almanahi ptujih

jezikov. Saj je krotak kakor ves národ njegov in ne sovraži nikogar".

O ti blažená krotkost, o ti preblažena ponižnost, trikrát blažená

pohicvnost! Ta lastnost naj bi bila naš ponos? Zakaj je bil tako

sentimentalno skromen mož „oe slovenskcga národa"?

Vsekakor je imel Bleiweis najboljši namen, ko je skúšal pri-

dobiti tudi ženstvo za tedaj probujeno, živo Slovensko stvar. „Kakor

gospodinja hiši tri vogle podpira, tako tudi naše milé domorodke

— oj, da bi jili brez števila veliko bilo! — znajo biti slovenšini

mona podpora. — Prepriale se bojo, da tudi jezik astitljive

matere Sláve je lep, da tudi slavenske pesmi so lepe". To so bile

vabljive besede! Kot vzor poezije je prinesel prvi letnik Koseskega

sonet „Potažba" iz 1. 1818, prvi slovenskí sonet, sploh prvo pesem

Koseskega, še sedmošolca, nato pa zadnjo Prešernovo, „iz njegove

še nikjer natisnjene zapušine", — Parizino, s priporoilno pripombo:

„Nadjamo se, da bojo astiti bravci in bravke po sled nj o pesem

našiga prezgodaj umerliga pesnika z veliko radostjo sprejeli". Kako

diplomatino je znal Bleiweis pritegniti k sebi obudovalce visoko-

donee, bobnee Múze Koseskega in astilce tedaj še nevarnih in

koljivih Poezij Prešernovih ! A boben in gosli se ne dadó spraviti

v ubrano soglasje: tam „votlo doni" — tu „strune milo se glasite^

Šest let so se držali Bleiweisovi Koledarki, te line knjižice,

namenjene zlasti slovenskému mešanstvu in boljšim krogom slo-

venské družbe. Za njimi pa je zaela izdajati Družba sv. Moliorja

z 1. 1858 pod Janežievim uredništvom Slovensko koledo, ki je

posihmal ostala kot najpopularnejša družbena knjiga pod imenom

Koledar. Poleg malih pratik je ta vsakoletni zbornik najbolj pri-

Ijubljena Mohorska knjiga. Kdo ve, koliko tiso lanov si je pridobila

Družba baš radi te knjige! Sicer je tudi Slovenska Matica poskusila

s koledarji in glasno pria o priljubljenosti te vrste knjig dejstvo,

da je bila prvá Matiná publikacija „Koledar slovenskí za 1. 1865".

S tem almanaliom si prieli pridobivati lane mladi znanstveni in

slovstveni družbi; poznejši Letopisi so se razvili iz Koledarjev prvih

pet let Matinega delovanja. S smrtjo Matiinega koledarnika Petra

Hicingerja (1867) je prenehal tudi Koledar.

Tako vidimo, da so koledarski pojavi v naši slovstveni zgo-

dovini nekaj nad vse znailnega: da se je prvotno edino praktina

— pratikarska — vsebina omejevala vedno bolj le na najpotreb-

nejše, doim so leposlovni sestavki v vezani in nevezani besedi

dobivali vedno vc prostora, tako da lahko vse te književne pojave
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— razen tradicijonalne kmetské pratike — nazivljemo almanahe.

Pregled vseh del te vrste skoz celo stoletje od Vodnikove Pratike

do 1. 1895 je natanno podal Jos. Benkovi v Dom in Svetu 1. 1895.

Cvet naše moderne se je združil in izdal v almanahu, kakršnega

še ni bilo med nami, zbirko svojih del. Skoro vsi znani in priznaní

slovstveniki so prispevali s pesmimi, rticami, novelami, eseji. Pa

vendar ne vsi, Kje je ostal Cankar? Zakaj ni Finžgarja, zakaj ne

Murnika, Novaana, Pastuškina? Literárna pratika za 1914. leto ni

popolná: v njej ni obsežen ves cvet slovenské vezane in nevezane

besede. Zato je práv, da vábi založništvo in uredništvo v predgovoru

vse dobre pesnike, pisatelje in esejiste, naj však po svoje prispevajo.

Literárna pratika naj bi postala vsakoletna paráda naših slovstve-

nikov; obinstvo bi se je veselilo in kritika bi je radovedno pri-

akovala.

Letos prvaita med pesniki Župani in Golar. Župani
in njegovi napisi za mesece — dvanajst biserov, nasutih med indi-

vidualno izrazite risbe Smrekarjeve fantazije. To je poezija misii,

hrepenenja in veselja do življenja. Malo besed — saj so epigrami

— a tako krepko zvené ko jeklo ob kamnu : iskre so, izkresane

ob granitu njegove „Pesmi mladine". Kakor bi odmevali iz njih

Horacijevi nazori o življenju.

„Zametlo pot nam brez sledov,

in vendar moramo naprej

;

veselo stopi, braté, glej:

tvoj pot gre v celo, ist in nov."

Ali:
„Pojdi med grobove,

tiho požaluj,

a ne izprašuj,

živec; svoje dnové

brez mrliev snuj."

Kako detoustni še so epigrami Vodníkovi v Veliki pratiki

za leto 1796! Robati bi nam bili dandanes verzi, kakor:

„Kratek je púst; ronú pobašte žene;

kratck je ples ; kvatre zakonske doigé."

A pomislimo! Med tem je preteklo malone stoindvajset let;

peti loveški rod že nastopa, odkar je Vodnik priel likati naš pes-

niški jezik, on, ki je „vselej želel, kranjskí jezik eden narediti".

7*
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Županieva je tudi uvodna „Koleda", njegovo novoletno

vošilo. „Vihar" in „Ob jezeru" ste ubranostni sliki, ki mu jih je

vdihnil vihar na Blejskem jezeru in pogled na to „podobo raja" v

somraku, ko se prižigajo in utrinjajo zvezde. „Na grobu" pa je

balada, kakršni po jedrini besed in bridkosti misii nimamo podobne:

tri kitice treh vrstic, trije momenti polni tragike — epina tercina.

Golar pa je vesel fant-poet. Kaj bi ne bil, ko vidi v življenju,

v naravi toliko lepote, ki so zanjo slepci-filistri nedovzetni ! Kako

anakreontsko veselá je njegova „Še ena koleda" ! V pristnem ko-

ledniškem slogu želi sreo Ijudem dobre volje, práv tako kakor sebi

in vsem pratikarjem. V „Juniju" utiš dehteo, v solncu se kopajoo,

v sreni ubranosti drhteo naravo junijevega dne. In te slike!

— „Ko rdea zarja cez polje

se detelja razliva" -

„Škrjanek-brat v nebeško sinj

na ziati pesmi pluje,

v oblakih si je gnezdo spieK

tam z Ijubico svatuje".

In „Pesem o devici Peregrini" je fantovski slavospev dekletu;

himna bi ne bila lepša. Ta udoviti oris poletnega jutra na pisa-

nem polju ! In devica Peregrina —
„— grozd so ji nedra

in liiij planina.

Ko kresna roža

ji ústne dehtijo,

in kresni ji ognji

na licih gorijo.

Kakor reeno, pes nik Golar se je v Pratiki dobro postavil.

Ima še štiri pesmice. Berite „Poleti", „Deviška", „arne tvoje so

oi" in povejte mi, ali ne zveni iz njih pristna lirika brez senti-

mentálne sladkobe, brez svetobolnega razglabljanja

!

Ma i ste r je zapel „Vasovalca" : fantje na vaši pevajo, vasujejo,

utihnejo. Iz ostaline Aleksandrova-Murna je otel urednik dve

pesmici, ki se dobro podajeta v ta moderni almanah.

Vrsti pripovednih koledarnikov naeluje G o vek a r. Objavil

je iz tajnosti svojega velikega romána, dgar naslov nam še

ni prišel do vednosti, odlomek „S francosko trikoloro" in priznati
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mu moramo, da je ta rtica iz dobe francoskega prodiranja v naših

krajih nad vse izborno uspela, tako da tudi po svoji vrednosti sodi

na elo vsem leposlovnim lánkom tega almanaha. Dejanje se vrši

v Postojni ob asu, ko prihaja francoska armáda sem od Italije in

zasede za nekaj dni to sedaj še mlado mesto, tedaj središe no-

tranjskega okrožja. Obširnost pripovedovanja sicer pria, da je rtica

le odlomek na širni podlagi zasnovanega romána, a vendar so vsi

prizori, kakor so mnogolini, tako lepo zaokroženi v enotno pestro

sliko, da moramo pisatelju estitati. Kako živo je orisan strah

Postojnanov — dandanes gotovo niso ve tako bojazljivi — pred

prodirajoimi francoskimi etami; kako znailna je tista trojica mož,

ki gredo Muratu nasproti, da se mu poklonijo; kako drastino

dovtipen je prizor v cerkvici sv, Danijela, kjer se írancoski topniar

pogovarja s svojim patrónom; kako bujno je opisana družba in

nje razgovor v postojnskem župnišu in kako slikovit je prizor v

cerkvi in ob cerkvi, ko blagoslavlja župnik Wenigar pri službi božji

zbrane francoske konjenike in grenadirje ! „Pa se je okrenil župnik

ter dejal: Idite, maša je minila! In nato se je globoko sklonil pred

oltarjem, po cerkvi so zarožljale sablje, zabobnela kopita pušk in

zazvonkljale ostroge; vsa vojska je padla na kolena. Župnik pa je

široko razpel in dvignil svoje roke, se obrnil, se par hipov zagledal

v pestrobojno množico, ki je kleala pred njim, ter jo blagoslovil.

— Ko je hitel v zakristijo, so zapeli pred cerkvijo nešteti bojni

rogovi; peli in vriskali so, da je odmevalo od hribov in šum v

brezkonnih jekah . .
," Da, takih povestic, kakor je Govekarjeva,

bi naj bilo še ve v pratiki. Želel bi, da si však zavedni Notnmjec

kúpi Pratiko že zaradí „Francoske trikolóre" ; lep spomin mu bo

na njegovo lepo domae mesto, kakor slavospev krasu te pokrajine

in njene zanimive zgodovine.

P-jvsem drugega žánra je Vladimirja Lev s ti k a „Okvir brez

slike". Tu pripoveduje s francosko lahkotnostjo žalostno povest iz

našega šentpetrskega predmestja ter virtuozno riše filistrsko okolje,

v kater^m se odigrava življenje zakonskega para poštnega kontro-

lorja Tlakarja. Marsikaka poteza meri na banalnost naše malomest-

nosti in hinavšino navidezne astivrednosti.

Milinski, ki pozná tako temeljito bistvo našili narodnih

pripovedk in pravljic, je na podlagi znanih pravljiških motívov spísal

rtico „Kralj Matjaž" ter ji vpletel višjo idejo : kralj Matjaž nas ne

more odrešiti, dokler se ne odreemo ešenju Kurenta, boga vína

in razposajene veselosti.
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Podlimbarskega „Tovariš Kladviek" pa je veselá dogodba

iz vojaškega življenja. Kakor je dejanje samo na sebi šegavo in

mestoma primojduševsko, tako je ravno sprio tega zelo verjetno;

pisatelju se iii bilo treba dosti izmišljevati. Seveda svoje povesti

ni obtežil z globljimi mislimi; zato pa jo je okrasil z nekaterimi

cvetkami iz bujnega vojaškega slovarja ter jo bogato opremil z

izrodki korporalske hiperbolike.

Kakor otožna pastorka sameva med temi veseljaki Meškovo
„Pismo". Tinica je dobila pismo izza meje od svojega bratranca

rezervista, da ji je umri tam doli „v pesjanskih krajih" ženin. Aktual-

nost lanskega leta je dala pisatelju snov za to elegino sliko; motiv

ni nov, a Meško zna d;iti vsaki stvari znailno ubranost, ki že v

prvih potezali izdaja, da je Meškova. e si izbere še tako realistino

zgodbo, izzveni pri njem sentimentalno. Meni n. pr. bi konec povesti

brez zadnjih dveh vrstic bolj ugajal. „Le breze šume", tako bi se

konec složno strnil z zaetno mislijo. Ni treba, da breze še z bese-

dami vmes posegajo.

Dr. Ivan La h je prispeval dolenjsko povest „Vrag in Dolenjci",

ki spominja v dikciji in snovi na Trdinove bájke: Že vec let ni

bilo nobenega Dolenjca v pekel. Mlad vrag obljubi peklenskemu

poglavarju, da spravi kmalu tudi Dolenjce v pregrehe, in res se

mu posrei zasejati med Dolenjci napuh in niemurnost, „zaele

so se zdražbe, prepiri, pravde, poboji, sovraštvo in žalostní aši".

Tako je menda še sedaj med našimi Ijubimi rojaki, pa ne samo

na Dolenjskem.

Kdo bi si bil mislil, da dobimo tudi mi kedaj svojega Chante-

clera! In da bo C Colar njegov avtor! Pa se je zgodilo, da narn

je napisal udno povest „Beli in rdei petelin". Primož, nekdaj

financar, samotári v razdrapani bajti koncern vaši. Edini tovariš mu
je beli petelin. „Lepa si ptica, petelin! V tvojih drobnih oeli se

lesketajo in romajo polnoné zvezde svojo nebeško pot, na svetli

klic tvojega grla se zbudi jutranja zarja in plané kakor deroa reka

izza obzorja, in vijolina in srebrna in škrlatna povi denj se razlije

po nebesih". Do teh besed je beli petelin naš Chantecler. Toda ta

pti je bil — ujte — pijanec, pijanec kakor njegov gospodar Primož.

Skupaj sta popivala, skupaj kolovratila, se pogovarjala in se tola-

žila. A petelin je rtil sosedovega Blažka, raztrgal mu je bil srajco

dopetao in zato se je stari Blaž grdobno maševal. Ogrdil mu je

petelina s kolomazom, da ni bil ve podoben živeniu bitju. Zato

pa mu spusti pijani Primož „rdeega petelina" na streho.



J. Wester: Misii ob Literárni pratiki. 95

Bizarná povest je ta Golarjeva zgodba; preve diši po žganju.

„Steklenica je moja žena", pravi Primož v svojem vrtoglavem mo-
nológu, „slivovka je pa njena duša". Preve praznih kvasi udni
svat Primož. AH se zaveda, da je v uganki o Evi ponovil uganko

iz Vel. pratike i. 1814? Torej práv za stoletnico. Ne, te vrste povesti

bodo bralci sprio zoprnih prizorov odklanjali, eprav so še tako

živo in naravno orisani. Zato pa tudi res iepa mesta, kakor tisti

nedosežno izraziti opis, kako se pojavlja in razvija plame — rdei

petelin — na strehi, ne zabrišejo celotno nezadovoljivega vtiska.

Razoarala pa me je Milana Puglja „Grozovita in neverjetna

zgodba". Vem, da je Pugelj urednik 1e pratike in da se mora v

tej lastnosti napram sebi kazati skromnejšega, da ne prekosi s

svojim umotvorom drugih pisateljev piatikarjev, in da mora svoj

spis postavili zbirki na konec, a kljub ternu bi smeli od njega

priakovati, da nas s tako íantastino dolgoveznostjo ne bo dolgo-

asil od poetka do konca', e se bo sploh kdo do tega konca

preongavil. Res je grozovita ta zgodba o pisatelju Skopcu in o

mecenu Fekonji; kakor je Fekonja, mož sloveega imena, potegnil

nadebudnega mladenia Skopca, tako se je posreilo tudi Puglju s

svojo nedvomno izvirno grotesko potegniti slavno obinstvo. Vse

se mi zdi kakor od fantastinega izviranja mrgolea slika v kine-

matografu. Mar bi se držal Rodinovega naela: „Stil, ki se pái in

zvija, da bi obrnil pažnjo naše, je slab. Edino oni stil je dober,

ki itatelj pozabi nanj, da koncentrira nad obdelovano tvarino, nad

emocijo vso svojo pažnjo". Ost te Pugljeve satire bo util pa le

tisti, ki pozná iz najbližje okolice razmere našili pisateljskih krogov.

Ali bi se ne dala ta sama ob sebi mikavna snov poranili v taki

slovstveni obliki, da bi jo razumeli lahko vsi, tudi e niso posveeni

v misterije Ijubljanskega literatstva?

Slovstveno-zgodovinskega znaaja sta dva eseja, ki zaslužujeta

po svoji temeljitosli vse prizmmje: A. Funtkova razprava „Nekaj

o Zlatorogu" in dr. Vinko Župana študija „Sledovi Maeterlinckove

filozofije pri Ketteju". Ko sem svoje dni ital M. Pirnata lanek

„Zlatorog" v „Edinosti", sem mislil, da je povedal o Zlatorogu vse,

kar je važno omembe; a zdaj nam je podal Funtek tono razpravo

o tej zanimivi slovstveni snovi, ki je našla najboljšega glasnika v

nemškem epiku Baumbachu, doim Aškeiev Zlatorog sprio dra-
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matskega zamisleka ni prišel do posebne veljave; nikjer pa ni

uspel Zlatorog kot opera, dasi štirikrat uglasben, ne kot melodrám,

ne poslednji kot baletná pantomíma našega rojaka M. Žunkovia.

O bistvu „Žrtve" razpravlja v aíoristini maniri in blestei duho-

vitosti, ki se káže cesto v paradoksih in skokoma izvajanih loginih

zakljukih, d r. Ileši; govori o pojmu žrtve, ki jo naj doprinaša

poedinec kot lan národa. Naš umetnostni kritik „arbiter elegantiae"

dr. Vojeslav Mole pa je objavil „Rodinove misii o umetnosti".

Zbranih misii bo treba itati te náuke velikega francoskega umetnika

;

glasé se kakor pravila iz umetniškega katekizma. Skoro preve jili

je, tako da bo marsikomu pozornost opešala, tem prej, ker nima na

izbiro in pogled umotvorov, na katere se Rodin sklicuje ali nanje

opozarja. — Pratikarsko- zgodovinskega znaaja pa je rtica Jož.

Glonarja „O svetem Hijeronimu pasjeglavcu". Kdo ve, koliko

svetniških legend je nastalo iz napanega umevanja slik dotinih

svetnikov in njih atribútov! Saj je tudi v Kmetski pratiki za 1. 1771.

naslikana še cela podoba sv. Hijeronima — a ne vprašajte, kako!

Pozneje stoji na tem mestu nekaka spaka živalskih in loveških

potez, naposled pa levja glava. Tu bodi omenjeno, da se je naš

prvi novelist, Davorin Trstenjak, že tudi dotaknil podobe sv. Hije-

ronima, slovanskega svetnika, v Bleiweisovem Koledarku 1. 1854

v noveli „Slikar", kjer konava z mislijo, da je Tizian dal svoj

obraz mramornati sohi sv. Jeronima, stojei poleg groba slikarjevega

v Benetkah. Tako da je Tizian Slovenu Jeronimu to povrnil, kar sta

njemu „dve Slovenki Ualmatinki dobrega storili", ker sta mu dali

svoji obliji za Madono Asunto in za Magdaleno.

Naj si bo kakorkoli s Hijeronimovo glavo; najve je vredno

pa to, kar je zabeležil ta sveti pušavnik, cerkveni uenik in mizogin

o ženitvi. Kdor se more ravnati po teh pogansko-kršanskih nazorih,

blagor mu! ahko bo Glonarju zanje hvaležen.

Drugo pero, spretno pero poklicanega kritika naj bi ocenilo

risbe Smrekarjeve! Kar hoem jaz lajik povedati, je le izraz

misii, ki so se mi porajale ob pregledovanju teh umotvorkov, ki so

vredni, da bi se pri vsakem pomudil ; a ponekod je treba poznati

legende svetnikov, posebno tistih, ki so nam bili došlej vec ali

manj neznani, drugod pa glej skozi poveevalno steklo, da razbereš

vse podrobnosti in finosti, ki jih je slikar na subtilen nain
izrazil v risbi in ki dajejo celotnemu vtisku šele bistveno oznako.
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Predvsem so omeniti prizori iz Ijudskega življenja, ki tvorijo

kakor diptihi elo vsakega meseca. Kako nazorni kultúrni dokunienti

bodo te risbe cez nekaj let, ko bo še tisto malo pristnih domaih

šeg in Ijudskih obiajev izginilo, kar jih je še ostalo pod návalom

vse izravnujoe prosvete ! Tu vidiš novoletno zdravico, ki si jo na-

pivajo rojaki vseh naših pokrajin, však v svoji stari noši; na desni

od nje pa sv. tri kralje kolednike. In tako gre dalje : púst; slamnati

mož za preostalo devico ; tu vidiš, kako sredi postnega aša „bábo

žagajo", kako se opletajo deki z butarami na cvetno nedeljo; tam

spremlja pojoa mladina „zelenega Jurija", tu seká piruhe ; il Zilan

na dirjajoem konjiu izbija barigli dno, naokrog pa vrste Zilanke,

pripravljene na raj pod lipo. Kako resnien je prizor s sejmiša na

birmanski dan! Pa kaj bi vse našíeval? Boljših motívov si umetnik

skoro da ni mogel izbrati, da oriše znaaj dotinih mesecev. To

ni ne moti, e se je pri rekrutih malo zmotil in jih namestil že v

september, odhajajoe z doma, s kovegi na ramah, z vojaškimi

kapami na glavah, spremljane od objokanih družíc.

Vmes pa so kot meseni peatí uvršena nebesna znamenja,

a ne v obiajni obliki. Smrekar zna celo tem tipinim znakom

vdihniti nekaj samosvojega. Koliko norave prešernosti je v vod-

narju, v ovnu, v levu, v avgustovi deviíci

!

Vinjete k Županievím nápisom pa organino izpopolnjujejo

misel. Kakor si staví pesnik v verzih veinoma dve misii nasproti,

tako se pojavlja motív kontrasta tudí v obojnih risbah vsakega

meseca: tu za gorko pejo sedí starec z vnukom, tam v snežnem

metežu zmrzujeta dva vagabunda brezdomca; tu sv. Jurij, glasník

mladine, tam družba filistrov „pozímskih glav".

Najzanimivejši del Pratike pa tvorijo svetniki. Dvanajstkrat

petnajst risb je vseh skupaj ; med njimí so prazniške slíke odtísnjene

v rjavem rdeílu, menda v sepia-barvi. Však bo te sliice drugae

sodil. Godilo se jim bo kakor Prešernovim pesmím : eni porekó,

da so preve posvetnjaške alí celo nespoštljíve, drugí da so pre-

naivne. Eno je gotovo: da se je Smrekar odpovedal vsakršni šabloní

in da je vdihníl vanje vso svojo indívidualno izraznost, ki se bo

zdela preprostim Ijudem naivnost, razborítim pa mestoma hudo-

mušnost, mestoma iskrenost umetniškega pojmovanja.

Poglej si nekaj prazniških podôb! Alí si že videl obrezovanje

Jezusovo na Novega leta dan tako predoeno? — Sv. Jozefa si pred-

stavljaš z božji.n detetom v naroju in z lilijo v roki ; tu ga pa vidíš

preprostega tesarja iz Nazareta, s sekiro prek ráme; malí Jezušek
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ga spremlja pes in nese domov naroaj trsk, da si bržas podkurijo

ž njimi. — Kaj vidiš v Marijinem oznanjenju? Morda vec kakor samo

biblijsko poroilo o belem golobku. — Binkošti — prihod sv. Dúha

v obliki goreih jezikov; Sv. Trojica — ideja trojnosti, zapopadena

in izražena v enoti. - Mali šmaren ali Marijino rojstvo! Žegnanska

nedelja: roka božja blagoslavlja našo zemljo, ki ima kar na vsakem

hribku svetiše božje. Še Gašpari ne naslika nikoli toliko cerkvic

likrati: trinajst griev, trinajst cerkvic. — Kaj pravi nebeški kljuar

na Vseii svetnikov dan? „Tu so zlata nebeská vráta. Kdor hoe
videti vse milijone in legijone, naj vstopi, e je vreden!" — Misterij

Marijinega spoetja (8. dec.) pa zakrivajo kaj praktini priveski

svetnika Petra Sienskega, patróna vseh glavnikarjev, ki páde na

isti dan. — In Boži je ginljiva idila revšine in zadovoljstva. Kako

vdano vam grejeta voliek in osliek božje dete, ležee v jaslicah

!

Za umevanje svetniških podôb je pa treba poznati življenje

svetnikov in legende o njih, tem bolj, ker je narisal obraznik Smrekar

dokaj nam lajikom neznanih prizorov in se spomnil svetnikov in

svetnic, ki niso v našem naiodu domai. Efrem, Longin, Cita, Beno,

Irenej — dasi je iz tega imena nastal naš Jernej — Kamilo, Január,

Florentin, Vinok, Bibijana i. t. d. so nam tujci že po imenu, kaj še

da bi poznali njih življenje. Seveda se da iz izrazitosti risbe veliko

uganiti, na pr. da so za sv. Cito, zatopljeno v molitev, opravljale

dekelsko delo metla, šet in keblica samé od sebe (gl. 27. april).

A kdo bo uganil, da je pri sv. Valburgi (gl.25.febr.) narisano ogrodje

svetnice, od katerega se cedi udodelno olje v srebrno skledo?

Ali da so namesto sv. Dominika (4. avg.) izražene sanje njegove

matere: pes, ki z goreo baklo zažiga svet — „domini canes" ? Kdu se

ne bi pri sv. Hilarionu (21. sept.) spomnil Prešernovega orglarka?

Laglje se razumejo mueniški prizori, posebno ker so nekateri

kar grozno nazorno predoeni, gl. sv. Arkadija (12. jan.), 40 mue-
níkov (10. marca), Erazma (2. jun.), Afro (9. avg.), Jerneja (24. avg.),

Šimona in Judo (28. okt.) in Štefana, pod kamenjem zasutega

!

Nasprotno pa je ublažil nekatere tradicijonalne muenike: sv. Boštjan

ni ve naboden s psicami ; sv. Agati ni brati z obraza muk, ki jih

izpriujeta nje atributa na krožniku. Idilino je naslikan sv. Janez

Krstnik, živec se ob kobilicah ; Egidij, ki ga doji košuta
;
pohlevni

medved sv. Gala; gos sv. Martina; sv. Cecilija pri orglah ; sv. Janez

Evangelist v naroju svojega Uenika.

Dovolj tega! Smrekar je dal v priujoih risbah razmaha svojim

umetniškini zmožnostim, a vendar je skúšal ohraniti znaaj opreme

I
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naših popularnih pratik. Rešil je problém; ali sreno ali nesreno,

o tem naj sodijo naši obrazujoi umetniki in njim pripadajoi

kritiki. Vsem seveda ne bo mogoe nikoli ustrei, najmanj še v

naši tesnobni malebnosti.

Vrsta Literararnih pratik se je priela. Malo prepozno je izšla

prvá, da bi se bila že za novo leto splošno razglasila in udomaila.

Le kmalu v svet z drugo za prihodnje leto! Uredništvu pa si uso-

jamo priporoiti, da se ravna zvesto po naelu, ki ga Pugljev

Fekonja sicer ironino poudarja: Sleherni urednik mora biti pre-

izkušen estét! — Kot tak ne bo pazil samo na literárnu vrednost

príspevkov, ampak bo tudi skrbel, da jim ne bo v jezikovnem

oziru niesar oitati. Pažiti bo treba, da se kljub razlinosti sloga

posameznih pisateljev doseže enotnost v jezikovnih oblikah. To pa

ni stvar pisateljev, temve uredništva. Literárna pratika naj nam bo

tudi v tem oziru vzorno ogledalo našega leposlovnega jezika. Vemo,

da so bile ob koncu lanskega leta ražne tiskarske neprilike, ki

so ovirale tudi urednika pri njegovem poslu. Zato tem rajši priznamo

uredniku našega almanaha trud in vestnost, s katero je raznolino

gradivo zbiral, izbiral in elil. Da bi se mu v prihodnje le še bolj

posreilo! „Literárna pratika" naj bi postala naš „Musenalmanach" !

Ce bo nudila najboljše, kar nam prinese vsakoletna leposlovna

žetev, je bo však težko priakoval, si jo bo rad nabavil in jo pozneje

varno hranil v svoji knjižnici.

Še marsikatera misel bi se dala in smela povedali, a bodi

jim konec! Pero iz roke! Vi pa, bralci blage volje, pratiko v roke !

Književna poroila

Dr. A. Bazala, A. Aškerc Izabrane pjesme. U Zagrebu 1913. Izdanje

Matice Hrvatske. 8o XXXV -f- 204 str.

Pred poldrugim letom je umri Aškerc in že imamo dve izdaji njegovih

izbranih poezij: eno, domáco — dr. Prijateljevo Aškerevo itanko — in sedaj

drugo, izdajo Matice Hrvatske, ki jo je oskrbel dr. A. Bazala, profesor filozofije na

zagrebškem vseuilišu. Prijatelj je odbral 50 najlepših Aškerevih pcsmi, veidel

iz prvé dobe Aškerevega pesnikovanja, Bazala pa je izbral 93 pesmi. Da je oba

prireditelja vodilo pri izbiranju estetsko naelo, nuditi najboljše, pria tudi to.'da

se nahaja 35 pesmi, predvsem balád in romaic, hkrati v obeh zbirkah. Tako imajo

sedaj tudi Hrvatjc izbor Aškerevih poezij in po telí bodo lahko spoznávali glavo

in srce našega pesnika.
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Za úvod k tej zbirki je spisal dr. Bazala dokaj obširno študijo o Aškercu

kot mislecu. Kdor bi iskal v tem na globokem poznavanju filozofskih nael teme-

Ijeem eseju popolné in jasne slike pesnikovega življenja in svetovnega naziranja,

bi se ne zadovoijil. Zakaj Bazalov namen je bil, kakor že v prvih stavkih svojih

izvajanj omenja, le ta, da poudari najmarkantnejše rte miselnega sveta, kakor se

razkriva v Aškerevih poezijah. In s tega vidika je treba ocenjevati to vseskoz

zanimivo študijo. Bazala projicira pesnikove názore o umetnosti, poeziji, narodnem

in socialnem življenju, o religiji na filozofsko ozadje, ki ga tvorijo predstavitelji

raznili asov in idcj. Tako vam primerja Aškcreve misii z idejami Platóna, Leibniza,

Kanta, Schopenhaucrja, Nietzschcja, Rousseaua, Voitairea, Cariylea, Masaryka,

Goetheja, Zole i. t. d. Za vsakršne názore, ki se dado posneti iz pestré množice

Aškerevih poezij, nájde ueni esejist stikov in slinosti v modroslovni literaturi.

A iz tega se ne sme sklepati, kakor da bi bil Aškerc globlje premotrival ražne

filozofske sisteme, dasi se je, kakor pria njegova knjižnica, rad bavil s takimi

vprašanji, ali pa da je bil bogve kako komplicirana umetniška osebnost, ki se da

le na podlagi raznih filozofskih naukov umevati. Kaj še ! Aškerc je preprosta, lahko

umevna individualnost. Mislimo si ga teológa, ki ga ni zval notranji klic v ta stan,

pozneje duhovnika-kaplana, ki ni nikdar iskreno preprian o verskih dogmah,

katere naj bi uil. Preodkrita narava mu je bila dana, da bi slúžil idejam, za katere

se ni mogel navdušiti. Slekel je duhovsko suknjo, skepsa mu je ostala. Sveža

poezija prejšnjih let je bledela, mo ideje je vedno bolj prevladovala, tendenca je

postajala vedno glasnejša, zato pa je pesniška lepota pešala. Kot urednik pesniškega

dela Ljublj. Zvona in pozneje kot urednik tega lista (1899— 1902) je imel dovolj

prilikc, da je izražal svoje názore o poeziji, in tu lahko zasledujemo, kako je vsekdar

poudarjal važnost ideje. in tako se je zgodilo, da je v zadujem desetletju p e sni k

postal borec, glasnik svobodne misii, in je prišel v navzkrižje s kršanskimi

naeli, katerih se v prvi dobi še ni izreno dotikal. Ni poznal kompromisov, ne

mlanosti in prijenljivosti; odtujil si je mladi pesniški narašaj, ki je prej videl v

njem svojega uenika. V osamljenosti zadnjili let tii, bi rekel, tragika njegovega

pesniškega zvanja. Svoje názore o pesništvu je Aškerc razkrival tudi v izdaji Pre-

šernovi in izdaji Kettejcvili poezij. Kako, da je Bazala, ki je tako veslno porabil

tozadevno slovstvo, prezri baš Kettejeve Poezije! Tam izraža Aškerc glasno svoj

konfiteor o pojmovanju pesniškega poklica : „Zlasti potrebujemo mi mlaai Slovani

in posebej še mi šibki in potlaení Slovenci v današnjih dneh Ijudi, ki bi metali

iz svoje glave elektrine iskre med množico, da bi se uila misliti ter da bi se

navduševala za najvišje cilje prosvete, napredka in svobode. Pesnik bodi tudi ková,

kí kuj za svoj národ duševne handžarje, s katerimi pôjde v boj s svojimi nasprotniki

in tekmovalci." Na istem mestu Aškerc tudi zavraa oitek o tendencijoznosti svojih

poezij, eš, pesnik nájde lepoto v kontrastih življenja, ki ga gleda skozi prizmo

svoje individuálnosti ; zato je popolnoma naravno, da morajo biti njegovi proizvodi

ve ali manj jasná pria njegovega mišljenja, njegovih simpatij in antipatij. „Ni ga

pravega, krepko razvitega pesnika, igar spisi nebi kázali kakršnckoli tendcnce,
kajti prvo je pri pisatelju njegova individualnost, iz katere izvira njegova umetnost.

Zato si tudi však pesnik izbira samo také snovi, v katerih more pokazati svojo

duše. To pa je že — tendenca. Kakršen je znaaj pesnikov, takšna je njegova

tendenca. Plemenit znaaj bo stremil vsikdar za lujo, napredkom in svobodo.'

Kakor reeno, tisto zanimivo digresijo o pesniku in pesništvu v prcdgovoru k

Kettejevim poezijam bi bil moral avtor, ki piše o Aškercu-mislecu, porabiti, zakaj
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v njej tii pesnikov odgovor na oitke njegove bojevite tendennosti in obenem
izjava, kako je on pojmoval pesniški poklic.

Ní prilike na tem prostom posamez pritrjevati Bazalovim izvajanjem o

Aškerevem miselnem svetu. To pa lahko reemo, da je Aškerca kot misleca

preve idealiziral, da nam Bazalova slika ne káže Aškerca tistega odlonega, neiz-

prosnega borca za njegove ideále; njegov radikalizem je akademino ublažen,

njegova impulzivnost s hladom znanstvenosti umirjena. Gotovo pa bo ta prvá strogo

znanstvena študija o miselnem svetu našega pesnika ohranila sprio resne zano-

sitosti svojo vrednost, tako da bo moral však, kdor se bo uglabljal v Aškereve

poezije, sei tudi po Bazalovi razpravi.

O izbiri pesmi bi se dalo seveda prikati ; ta bo pogrešil „Rapsodije bolgar-

skega goslarja" ali „Staro pravdo" v celoti ; drugim zopet bo katera sprejetih pesmi

odve. Vsekakor moti, da so pod skupnim imenom „Stará pravda" objavljene le

tri in sicer zadnje tri pesmi tega cikla. Glasiti bi se moralo: „Iz Staré pravde".

Knjiga je kaj lina, kakor sploh izdaje Matice Hrvatske, samo žal, da je ostalo

dokaj tiskovnih hib (vojak, nam, rojak XXIII., remica, nam. resnica XXVIII ali v

kazalu Pevev brod, nam. grob). V epski pesnitvi „Atila v Emoni" Aškerc ne

opeva prošlosti svojega národa ; takrat Slovencev še ni bilo v Emoni.

/. Wester.

Ferd. Seidl, Geološki izprehodi po Goriškem. Priloge: 2 zemljevldna

narta, 8 geoloških prorezov, 4 fotografske podobe. ízdala „Sociálna matica". Gorica

1913. 80. 40 str. Broš. 1 K.

Po svojih „Kamniških alpah" slovenskému itajoemu obinstvu dobro znani

pisatelj nam je v priujoi brošuri opisal in razložil geološke zanimivosti Goriške

zemije. Teritorij, ki si ga je g. pisatelj izbral, je v arhitektonskcm oziru izredno

prozoren, in avtor je v njem jako spretno zasledil objekt, na katerem praktino

demonstrira temeljne náuke geološke vede. Toda tudi tam, kjer postaja snov nekoliko

bolj krhka, jo razume pisatelj oblikovati; in oblikuje jo na nain, ki si ga more

izbrati samo oni, ki pozná geološke odnošaje Goriške tako natanno in temeljito

kakor prof. Seidl. Práv srena ideja je bila, prieti z geološko sedanjostjo in tako

na dejstvih, ki jih itatelj že pozná in razume, graditi geološko prcteklost. V stvar-

nem oziru bi posebno poudarjal, da pisatelj neprestano naglaša tesne in interesantné

odnošaje med današnjo morfologijo Goriške zemije in njeno preteklostjo. In pisatelj

bo pac najvejo hvaležnost žel od onih itateljev svoje razprave, ki si bodo na

lastne oi ogiedali interesantné pokrajinc, in ki pri tem pogledu pokrajin ne bodo

samo estetsko obudovali, temve tudi historiško razumeli. Knjiga je opremljcna

s primernimi ilustracijami, predvsem z mnogimi nazornimi profili, ki so veinoma

origináli g. pisatelja. Knjižica je tudi širšemu obinstvu jako priporoijiva!

D r. P. Grošelj.

Najbolje slovenské novele. Preveli Zofka Kveder i Milan V r ba n i .
(Moderna knjižnica. Svezak I.) Zagreb 1913. 8^. 151 str. Cena broš. 1 K.

Kakor z veseljem pozdravljamo lepo idejo, da so izšle v prvcm zvezku v

prevodu slovenské novele, tako moramo le obžalovati, da prevod ni postal

boljši, ne glede na to, da se nam zdi izbira precej ponesreena. Na však nain

ne bi prevedel v hrvašino Levstikovega Martina Krpana, ker v prevodu izgubi

ves oni eminentno slovenskí kolorit. Tudi ne morem razumeti, zakaj nista preva-

jalca vzela popolné izdaje Martina Krpana iz zbranih spisov. Pri itanju tcli novclic

se nisem mogel otresti misii, da so prevodi iz slovenšine v hrvašino in obratno
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nepotrební. e pa se že prevaja^ tedaj naj bodo prcvodi boljši od vseh dosedanjih.

Úvod ,,0 slovenskej novelistici" je pisan simpatino, a precej površno; nckatcre

trditve so pretirane, ponekod precej naivne. V to razpravo gotovo ne spadá ona

digresija o dclovanju naše duhovšine na literarnem polju (6). Dostikrat sploh

nisem vedel, ali je niislila pisati pisateljica pregled slovenské literatúre, ali pa

pregled razvoja slov. novelistike, ki ga gospa pisateljica ni znala obdelati prag-

matino Dr. R. Mole.

Dr. Gustave Le Bon, Psihologini zakoni razvoja národov. Iz francošine

preložil in úvod napísal A. Ogris. Izdala in založila „Omladina". Natisnila Zvezna

tiskarna. V Celju 1913 V. 8«. VlI^-HO str. Broš. 2 K 50 v. (Znanstvena knjižnica

,,Omladine", IV. knjiga.)

Pred par nieseci se je pojavila ta lepa knjiga na slovenskem književnem

trgu. A'<o govorimo o nji šele sedaj, ni prepozno, kajti ta knjiga ima stalno vred-

nost in se bo o nji še govorilo. Sicer se je o nji pri nas že pisalo, predno je izšel

slovenskí prevod. Enkrat je namre v ,,asu" písal g. Terseglav o razvoju

národov in se je pokazalo, da je zelo mnogo rpal iz Le 6ona, ne da bi ga citiral.

Kritiki, ki so to zapažili, so ga resno príjeli. - Naša praška generacija se je že pred

letí s to knjigo precej peala, saj je bil eški prevod skoraj vsem znan, in takrat

je bila takozvana „národnostná filozofija" glavni problém mlade generacíje. V tem

ozíru pa nudí Le Bon najlepše odgovore na mnoga težka vprašanja. Slovenskí

prevod pa smo dobili šele sedaj, ko se je ona generacija že po veíní vrnila v

domovino. Prevod je oskrbel marljivi A. Ogris, ki ga obinstvo pozná po njegovih

ízbornih esejih. Kakor vse publikacije, ki so ízšle v znanstveni knjižnicí „Omladine",

se tudí ta odlikuje po lepí zunanjosti. O Le Bonu je napísal prevajatelj lep pred-

govor, kí káže, kako je Le Bon prišel do konníh zakljukov pri preiskovanju

psihologinih zákonov o razvoju národov. Knjiga je prevedená ne le v vse evropskc

jezike, ampak tudi v arabšino, turšino, hindustanšino in japonšino. Živimo v

dobi, kí utegnc dobití skupen naslov „bojí národov — boj plemen". Na lastnem

telesu utimo škodljivost renegatstva in íšemo skupne plemenske duše jugoslo-

vanskega plemena. Le Bon nam bo v tem oziru vedel marsíkaj povedali, kaj je

národ, kaj je domovina, kaj je pleme, kaj je duša národa itd. Knjiga je pregledno

sestavljena. Však stavck je takoreko citát, ki ti vzbuja sto in sto novih misií.

Pravá knjiga za naš as! Prevodu ni kaj oitati. Vasih so rekli, da bo ustvaríl

Ogris novo slovenšino, ker je rabil preve tujíh izrazov, tako da ga je cesto celo

akademino ízobražen lovek težko razumel. V tem oziru se je nekoliko poboljšal

in rabi tujke le tam, kjer ni dobrih domaíh izrazov. Zato se prevod edno ita.

Sicer pa ravno te vrste dela potrcbujejo precej izurjenega jezika, ker se v knjígi

podajajo uspehí vísoke uenosti. Ta knjiga pa bo tudi lajiku dobro razumijiva in

je le želeti, da bi naša mlada inteligenca posegla po nji in iz nje rpala navodila

za svoje názore o razvoju národov in plemen. Dr. I. Lah.

Andro Kovaevl, Posljednji Nenadi. Roman. U Zagrcbu 1913. Izdanje

Matice Hrvatske. Inicijali i naslov T. Kríz m a na. 8". 164 str.

Naslov in junakovo ime napotita ítateija, da si obeta v románu klavrno

zgodbo kakšnega žívijcnjskega mojstra-skaze in plane nemudoma k zadnji straní.

In res, isto na koncu stojí epitaf : .Ovdje poíva POSLEDNJl NENADI. Živio —
umr'o. Htio mnogo — ne ízveo níšta. Patvorina". Ljubezniva odkritosrnost v ná-

pisu káže, da ga niso sestavilí žalujoí ostali. Pol sloletja je Nenad kolovratíl po

tej solzni dolini, hotel, hotel, hotel, se poudaíl in osivel : naroil si je nagrobní
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spomenik, da meditira pred njim in gleda na njem kakor skozi meglo omenjeni

nápis.

Takih románov se je dobro lotiti z gotovimi predsodki in prodreti najprej

v razinerje med pisateljem in njegovim junákom. e je to razmerje preve nežno,

ves takoj, da bo treba skozi celo povest zehati. Pri Kovaeviu ne boš zehal.

Pisatelj predstavi svojega Nenadia s tisto rezervo in nevsiljivostjo, da vidiš jasno

:

tu ni nobene agitacije. Za Ciskolpovca tii še poseben užitek v zvoni mehkobi

in miiini jugoslovanske toskanšine, da tupatam práv po kranjsko zakolne, ker mu
usoda ni postavila zibelke onstran Kolpe. Kovaevi zna vzbujati mestoma tudi

také skomine. Snov romána je zajeta iz sodobnega narodnega življenja na Hrvaškem,

kakor se zrcali v Nenadievem hotenju v dobi od „jednoga tmurnog i meavnog
jutra polovicom travnja godine 1891" (str. 3) do „jedne nedjelje u mjesecu kolovozu

prošle godine" (str. 263). Roman ima dva dela.

V prvem delu dovši osiroteli Nenadi právne izpite v Zagrebu in na Dunaju

in se zaijubi v hiši svojega oskrbnika v razigrano institutko Zorko. Ta ga s svojo

razposajcnostjo žali in Ijubi. Oba se zadevata tako nerodno drug ob drugega, da

se iz Ijubezni - - loita. Ona postane baronica Gérdenich, on se poglobi v dedove

listine in oetove spomine in sklene — osreiti národ, vsaj malo pešico národa v

svojem domaem gnezdecu Bogievcu. Ta lovekoljubna ekspedicija se korenito

ponesrei in Nenadi ss poprime isto navadne uradniške karijere. — Drugi del

je posveen Nenadievemu birokratovanju. V zaetku se zdi, da se razvije iz junáka

kak „Stre-e-e-be-ri". Toda v odporu proti novému predstojniku, nekdanjemu tovarišu

Panduriu, ki se je bil tekom let razbubal v najbolj oduren tip birokrala, pride

do nekaterlh burnih nastopov. Da bi dal svojemu življenju smer in cilj, se Nenadi
zaijubi v blago Vcronkico. Tedaj se vrne baronica Zorka ob stráni neijubijenega

starca v domovino, stará Ijubezen zaplamti nanovo, Nenadi omahne v njen objem

in se izneveri svoji nevešti. Kot „mekano tjesto" nima moci, da bi odpotoval z

baronico, obtii v movíirju razmer, se zanima pomladi 1903 tudi za narodno, proti-

vládne politiko, na koncu pa vôli vendar vladnega kandidáta Panduria. Zapušena

Veronkica gre v samostan.

Roman úinkuje, kakor da je kak soliden, pošten penzijonist, ki si je kot

uradni stroj ohranil toliko „idealizma", da se je v prostih urah ukvarjal tudi z

literaturo, „prepesnil" vanj svoj življenjepis. Brbljavost in ohlapna tehnika brez

mrvice temperamenta vzbujajo upravien sum, da je knjigo spisal sam .patvorina"

Nenadi. Kdor ne iše v lepi knjigi samo stroge umetnosti, ampak predvsem ono

živine, ki se mu v naravoslovju pravi lovek, tega bo povest precej zadovoljila.

Velikánska sivá slika na sivem dnu: visokošolska mladina politizira, pije, študira,

rešuje probléme, se lovi za idejami, snuje nárte ; boljša družba v Zagrebu in

hrvaških gnezdih obrekuje, Ijubimkuje, govori hrvaško francošino, plese, mee
„duraka"; Ijudstvo priakuje kraljevia Marka in cesarjevia Rudolfa (Rusom na

elu!), se zdravi z molitvami in vražami, životari v najprimitivnejših razmerah;

uradništvo — pssst! Neprestano se zadevaš ob grue vsakdanje, omejene, povprene

loveadi: kakor jo sreuješ v življenju pri vsakem koraku. Povsod sama lovead
in tako prokleto malo - Ijudi

!

Pastúškin.
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Glasba

Dva koncerta „Glasbene matice" dne 5. in 6. januarja. V proslavo spo-

mína slovenskili skladatcljev bratov d r. Benjamína in d r. Gustáva Ipavca

je prircdila „Glasbena matica" poetkom pretcklega meseca dva koncerta, ki naj

bi pokazala razvoj slovenské glasbene umetnosti takoreko od prvili poctkov, od

1. 1854. pa do smrti obeh skladateijev (1908). Skromní so bili ti poetki: lahke.

priproste, krátke pesmice za moški in mešani zbor, samospevi za soprán, tenor ali

bariton. Takisto tudi besedilo: Koseski, Gomilšak, Dav. Trstenjak, Razlag, Orožen,

semtertja národná pesem, napilnica ali zdravika. Prcšernove „Nezakonska mati"

se je lotil Benjamín šele I. 1896. Mnogo skladb je zloženih v oni dobi na nemška

besedila; primernih slovenskili ni bilo. Kajpada pridejo pozneje na vrsto naši do-

máci pesniki : Stritar, S. Jenko, Gregorí, Funtek, O. Župani. Poleg priproste

pesmice sc pojavi slávnostná kantáta („Na Prcšernovem domu', 1872), „Serenáda"

(za glasbo na lok), veje klavírske skladbe (v „Novíh akordih") in lírina opera

(„Teharski plemii"). To velja zlasti za Benjamína Ipavca, ki se je povzpel do

višjih muzikalinih oblik, doim je gojil njegov brat Gustáv bolj narodno domao
pesem, ki je pa zato tembolj prodrla med národ in v njem oživela. Ni treba

naštevati njegovih pesmi kakor: „V mraku", „Planinska roža°, „Tam za goro',

,Lipa°, „Slovenec sem", „Pozdravljam te", „ahko noc" in mnogo drugih, ki so

postale last národa in se prepevajo danes práv tako kakor so se pred 40 in 50

leti - - za našíh táborov navdušujo naš národ in dvigajo njegovo narodno zavest.

„Glasbena Matica" je šmátrala za svojo astno dolžnost, pokazati obinstvu

razvoj slovenské pesmi od primitivnih do modernih oblik. Zato so bile na vzporedu

pridejane posameznim proízvajanim pesmim letníce dovršitve, kolikor je bilo to

vzprio nepopolnosti in pomanjkljivosti našega glasbenega arhiva mogoe.

Proízvajanje moških in mešaníh zborov, ki jih je fino naštudiral g. koncertní

vodja Huba d, je b lo na višku in je ugajalo vsakemu, ki je vedel, da je to zgo-

dovinski koncert in ne koncert naše moderne glasbe. „Glasbena matica" si je

štela v astno dolžnost, proslaviti imc skladateljev Ipavcev, katerih prvá zasluga

je, da sta svojim následníkom ugladila pot od národne do umetne pesmi. Kot sólisti

so nastopili gospa Polakova in g. Križaj iz Zagreba, g. Rijavec z Dunaja

in lan pevskega zbora „Gl. matice" g. Ková. Pri prvem koncertu je Gustávov

sin g. d r. Josip Ipavic dírigiral predigro k II. dejanju svoje spevoigre „Prince-

zinja Vrtoglavka", pri drugcm pa so marljívi gojencí „Glasbene matice" práv cdno
prednášali na godala Benjamínovo .Serenado".

Obísk je bil pri prvem koncertu srednji, pri drugem slab. Celo mladina je

izostala; skladateijevi rojaki íz zelene Štajerské pa so prišli le v pilem številu.

Res je, da se da navesti mnogo vzrokov za ta ne baš razveseljiv pojav. Vendar

mislím, da bi bila dolžnost našega obínstva poastiti s svojo navzonostjo pri

koncertih spomin zaslužnih bratov - klasikov v naši glasbeni literaturí v obil-

ncjšem številu, hkrati pa pokazati, da zna ceniti kulturno delo „Glasbene matice".

Anton Jeršinovi.



Ivo Peruzzi;

Motto.

Razburkano morje je moj idol

:

neskonno v zlu, brezupno v nadi .

L e mo njegov ponosni je prestol,

ki roka ga boga ne gladi.

Sam!

Zastonj

!

Izkrvavelih vec minút

srce ovinjeno ne iše;

pobesil orel ni perut,

ko splaval je ez pogoriše.

Brezdomovinec! Sam!

Tja v lu daljav

zamahnil je ponosni krog

in svojo kri je iz višav

na zemljo vsul in bil je bog

Po poti.

Na levo prostost, na dcsno mladost,

a v sredi pa fanti korakam.

Pred mano je no, a v meni je mo,

ker bolnih solz ve ne pretakam.

Vi hodite drugi zaripljeni v strah

in tiho bojite se zase,

a jaz pa se smejem v kipeih solzah

in diham življenje le vaše.

Tu ústa dekliška želea drhte,

tam kupica krátke minuté . . .

Iz duše hitijo mi ptike-želje

tja v sladké polnoci preute . .

„Ljubljatiski zvon" XXXIV. 1914. 3.
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.

Na levo prostost, na desno mladost,

a v sredi pa fanti korakam.

Za mano je dvom, pred mano bo grom,

in tega, práv tega še akám!

V temni uri.

Otalno, brez oddiha blodi as . . .

Polnoné veše lúi

še šije v dušo kruli mraz. —
ahko no!

Ne zlatí lesov ve silná mo,
le duša bdi, se grudi

v misterij temen sanjajo . . .

Smrt! Zdaj hušnil netopir je plah,

na okno je potrkal

;

v dno duše me je gledal strah. —
ahko no!

Ko zadiši iz poljan . . .

1 a spet si zavrisnilo mlado srce mi

ven v gaje veselo, razkošno pomlad,

in s krili obdarilo vse si želje mi,

da k solncu kipe kot iz cvetja sad.

Iz daljnih lesov sem prepeva sekira,

šum mestni se zliva tja v vaški pokoj,

in okno se deklice mlade odpira,

ki aká na dragega zopet nocoj . . .

Pomlad! Daj, objemi me! Zopet si v mem,

udusil kesanja, bojazni sem glas;

dehtee mi nedrije svoje odkleni,

da nanjc pritisnem svoj vroi obraz . . .
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Milan Pugelj:

Iz megle.

I.

íz bija raste kakor sivá in nenavadna movirna ptica. Stoji na eni
' nogi, život ima dolg in kljun dvakrát upognjen. Polagoma od-

pira peroti in jih širi na desno in levo. Veajo se na vse stráni,

zagrnejo život, zagrnejo glavo in kljun in rep. In tam izmed
grmovja pogleda kakor ovnova glava z velikimi, umazano rumen-
kastimi in vekrat zavitimi rogovi,

Izpod hriba se plazi žival, nizka in okata, podobná ogromni
in sivi želvi. Velikánska je, glavo tiši pod sivim oklopom, na

desno in levo se pregibljejo noge kakor prostrane lopate, ki jo

porivajo naprej in naprej. Leze, kakor bi se premikal holm. Hrbet

se ji máje, mlene lopate se prikazujejo na krajih, bilke, molee iz

movirja, ginejo pod njc, grmovja naenkrat ni, kakor bi se poto-

pilo, tráva izginja, kakor bi jo smodil beli puh pošastnega trebuha.

Dalje in dalje se vali in bele predmestne vile tonejo v njej, in

po prvih, najbližjih ulicah lezejo njeni curki kakor vlažne in

težke tipalke. Razprostre se nad ccrkvami in palaami, nad zvo-

niki in stolpi in vse izgine kakor v mehki, mokri, dolgi in lasem

enaki dlaki. Mleni mrak se gosti in gosti in svetloba lúi ga ne

more prodreti. Gore kakor za zastori in plameni se zaman izku-

šajo s hladno in gosto vlago, ki jih zagrinja kakor bele, mokré
tanice. Prijela se je tlaka in izpreminja prah v rno sluzasto blato,

ki se izmika pod koraki in sprijemljivo maže in vlee. In Ijudjc

beže po ulicah, tiše robce na obraz, ker jih teži pošast, ki jim ne

da dihati in ki jim šili skozi nos in grlo v pljua. Med njimi

letajo psi, sopihajoi in kihajoi v sivem, zadušljivem morju ozraja.

Izgubili so ut za vonj, begajo za Ijudmi, buhajo z drhteimi

smrki v njihove noge in hite hlastajoi po zraku v gosto te-

mino. Mlad konj drvi divje naprej, hrza in prská, bije s kopiti

ob tlak, da lete v snopih izpod njega iskre, in grize uzdo, da mu
pojo zobje, kakor bi se zajedala pila v železo. Voznik, ki scdi na

nizkem vozu, ima vajeti trikrát ovite okoli zapestij, upira škornje

ob prednji rob voza in vlee nazaj, da se mu zajedajo jermena

v meso in da mu barvajo prerezano kožo lise rne in kadee se
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krvi. Krii vso pot, klie Ijudi, da bi stopili pred žival in jo ustavili.

In že koncern ulice plané iz mokré in goste temine etvero mož,

vsi padejo po konju, zagrabijo s trdimi, delavskimi rokami uzdo,

gornjo ustnico, dolnjo ustnico, grivo, uhlje in nozdrvi in se zavrte

v divjem vrtincu z besno živaljo. Drže kakor s klešami, vihte se,

kamor jih stresa konj, ki grabi s prednjimi podkvami po njih in

bije z zadnjimi po vozu, da zdri nazaj in utone v rni vlagi. V

hipu je prost, zapleše na zadnjih, pomete z žvižgajoim repom

po sluzastem blatu, zarezgee in plané naprej proti polju in izgine

in utone kakor bi ga vrgel v prepad.

— Kaj je bilo?

In nenadoma je stopil med nje mož v suknji, s klobúkom na

oi in dvignjenim ovratnikom.

— Megla je krivá! Iz te megle je hotel. V svobodo!

Izgubili so se, kakor bi poveznila megla vsakega posebe in jih

razdelila. Mož v suknji je šel iz mesta na polje, koder je bežala

splašená žival. Hodil je dolgo, ali konca dušeega, mokrega

ozraja ni bilo. Sivá neskonna želva je ležala nad vso krajino

in on je lezel pod njenim poprsjem kakor neznaten rv, borec

se z dolgimi, tenkimi in mokrimi lasmi, ki so se ovijali njegovih

telesnih delov, mu lezli-za vrat, pod pazduhe in skozi nos v

pljua, da je kašljal in pljuval iz sebe. In ker ni bilo konca ne na

desni in ne na levi, je bežal nazaj v mesto in se zapri v svojo

sobo. Ali preden je bil tam on, je že zasedla ona vse kóte in stole

in zofo. Prilezla je skozi špranje pri oknih in po veži in po stop-

nicah skozi špranje pri vratih, Doživel je strašen veer. Ko je sedel

na zofi in ko je pozneje ležal na postelji, je util, kako je lezla ta

vlažná sluzasta pošast v njegovo dušo. Vleklá se je vanjo kakor

ženská, ki so jo potegnili iz vode. Iz njenega plaša je curela

voda, iz njenih gornjih in iz njenih spodnjih kfil. In z rokama je

tipala kakor slepá, in kamor je prijela, se je spustil od mraza mehur,

kakor bi pádel tja tle ogelj. util je kakor bi legla po tleh v neki

lepi, neznani sobi, kjer je mislil, da bo živel neko z žensko, ko

je bil zaljubljen. Pripravljeni so stoli z žametnimi naslanjali, divan

z rdeimi hrizantemami in po kotih stoje v velikih vazah tihe palme.

Okusno in visoko in od vrhá do tal visi rdee zagrinjalo, težko,

masivno, nepropušajoe kriee svetlobe. In v to sobo je stopila

utopljenka.

Ležal je obleen na postelji in strmel v strop. Lasje so mu
že siveli in njegov obraz je bil mesnat in top, razblinjen z roko
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asa, ki je zabrisala mladostne poteze, ugasila iskre oi in razmazala

vitko telo v okato tvarino, valeo se pod oprsjem življenja, te

sluzaste in pošastne megle.

II.

Leže na postelji zauje naenkrat oster in zategnjen pisk, ki

se mu zdi kakor ostrina ogromnega in strašnega noža, letea skozi

no. Glas, ki se razvija ob tem letu, spominja na žvižg, ali še bolj

na obupen vzdih nekoga neznanega, ki je spoznal vso bedo svojih

dni, vse svoje izgrešeno življenje in konal v tem hipu s samo-

morom. Ta zategli pisk, tako oster, da nareže dušo, ki ga v svoji

samoti uje, je zadnji glas nesreneža.

Visoko nekje pod nebom se je pojavila burja in se zagnala

z vso silo v meglo, Zagrizla se je vanjo iz viška, prodrla jo do tal

in se tam mahoma okrenila in se priela viti po njej na dcsno in

levo, sekati jo sem in tja, trgati iz nje velikim in oglatim oblakom

podobne kose, jih metati iz njene srede in jili razblinjati v višinah

v ni.

Meglena pošast moli, tiši se zemlje, prihuljena je in tiho-

tapska, ali burja ima v rokah vso oblast. Sine pod njo kakor sulica

in prebije si pot skozi njene lopataste šape. In kakor me ji prekolje

glavo na dvoje, a iz njenega hrbta trga ogromne kose kakor zver,

ki se zadira v svoj plen z ostrimi in neusmiljenimi zobmi.

In mož, leže na postelji, vidi, da to ni burja. Njegove oi

so se naenkrat odprle, njegov vid je moan, kakor ni bil nikoli.

Skozi zastrto okno gre, skozi meglo beži, blisku enako, in skozi

mrak in skozi stene in strehe in drevje.

Stoji mu tam, stoji visoka gora in njeni grebeni teko v svet

na desno in levo, spredaj in zadaj dero iz sveta nazaj, stekajoi se v

visokem in skalnatem vrhu. Tilio, plašno, zavite v veno no, škle-

peejo po grebenih košene prikazni, vleejo se naprej, vleejo se

nazaj, sreujejo se, ropoejo z lobanjami in odliajajo svojo pot.

In tu sta se našla onadva. To ni burja, kar leti skozi no,

sulicam in nožem enako, kar seká to mokro in težko meglo, kar

jo grize in trga, to je pogovor dveh dávno mrtvili, ki sta se

Ískala vse življenje in dolgo dobo venosti in sta se šele danes

sreala na grebenu gore, kamor se iztekajo pota venosti.

Okostnjak je zagledal okostnjaka, in ker sta toliko mislila drug

o drugem v minolem življenju, zato sta se spoznala. In objela

sta se, kosti so padlé preko kosti in v noci venosti se držita
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V objemu. Ko govorita, nimata glasu, ker iiimata grl in ne kože

in ne mesa, ker je že vse loveško segnilo v globokili bregovih.

Mesto glasu žvižga sapa skozi apnenasta rebra, skozi ohlapne

eljustne kosti, skozi nos, tie globoko v lobanji. In tista strast,

ki se je razvila nekdaj v mladem in zdravem mesu, tisti pekoi

plameni, so ostali v belih kosteli in sikajo iz njih kakor kae

s tenkimi in precepljenimi jeziki in pihajo svoj strup, s katerim

se jima ni mogoe ve zastrupiti. Ta žvižg in pisk, ki gre skozi

noc in meglo, to ni burja, to so besede onih dveh, ki sta se sreala

na potih venosti.

— Hotel sem k tebi iz svoje sužnjosti in iskal sem svobode

in akal sem jo ponoi in akal sem jo podnevi. Mislil sem, da

zahrže nekega dne kakor divja kobila pod mojim oknom, da me

poklie s svojim rezgetajoim smehom, z grozo lepe in svete pro-

stosti. Menil sem, da páde iz oblaka, ko bo sveta no, ko bo najlepší

zimski veer, in da zatopoe s svojim kopitom pred mojimi durmi,

da udari po mojem pragu in se zagrohoe z groznim grohotom

sree. In glej, ko odprem duri, vidim, da mi prináša tebe, ki si

raztrgala ozke veži suženjstva, ki si planila na njej preko pregraj

Ijudi in njihove dobe in me pozdravljaš zdaj iz njenega sedla.

— akala sem svobodo, in mislila, da plané na moje okno

kakor ogromna ptica, zdelo se mi je, da pridrvi predme kakor ne-

znana krásna žival, ko je cvetel maj in dehtel jasmin. Ali svet

me je držal z železnimi verigami k sebi; pogledala sem in videla,

da sem vsa v okovih, v stoterih in v tisoerih. In da jih pregle-

duje moj oe, in da jih prešteva moja mati, ko zre najljubezniveje

name in da upira nanje oi moj bližnji, in ko pogledam strán, ali

ko se zamislim, sežejo njegove roke po njih in jih pretipujejo.

Okoli in okoli leži svineno in vseobsežno prostorje venosti

in njene ure se vleejo poasi in pošastno preko grebenov. Drevja

ni, ni rož, ni tráv, ni njive. ni žita, ni gozda, ni trávnika, le sence

davnih in davnih gredo po višavah, tavajo sem in tavajo tja, sre-

ujejo se in spoznavajo, spominjajo se v suhi modrosti svojega

življenskega cveta.

— Haj, pravi mož, zagledal sem te neko, ko je sijalo solnce,

zagledal sem te, ko je vse cvelo, sedeo na klopi med rožnimi

grmi. Ali med nama je ležal prepad in ob njegovem róbu sem hodil

gor in dol — dolge dni, dolge tedne. dolge mesecc. In nabralo se

nas je ve, zakaj srea mnogih in mnogih je hodila onstran pre-

padá. In videli smo, da ne pride nazaj, kdor se je vrgel v prepad,
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In uli smo z dna težko jeanje umirajoih in uli obupno tožbe

tistih, ki so vedeli, da iz prepadá ni poti.

— Videl sem te tudi s holma, ko se je razlivala okoli me-

seina in ko so cvele breskve in ešnje. Bilo je tako sveano zunaj,

spomladanski veter je dihal široko in blago, peli so neznani ptii,

kakor angeli so peli ; slišal jih nisem nikoli ve. In oi, željne tebe,

so te zazrie dale na zeleni gori, ko si stala in gledala v no, kakor

bi preštevala njene zlate zvezde. Napravil sem se na pot, ali ez
sredo doline je stala visoka stena, ki je bila kame in ni imela

srca, ne misii. Oprijel sem se je s prsti, upri sem se vanjo s prsmi

;

prsti so bili krvavi in tudi iz prsi je stopila kri, ali kame je ostal

mrzel in se ni gánil. In tudi elo sem upri vanjo in naenkrat sem

videl, da nisem sam. Polno jih je, ženské in moški stoje na desno

in levo in dale na obe stráni ob steni, ki nima kraja ne konca, in

neprenehoma prihajajo iz ozadja novi. Cakajo tudi mnogi in ne-

strpni so, ker so pred njimi drugi, ki so prišli poprej. Vsi, vsi se

hoejo poizkusiti s hladnimi kameni. Tu zdaj in zdaj tam poi
lobanja, kri se razlije iz las preko obraza in utripajoe truplo se

zavali po tleh. Ali nihe ne vidi umirajoih, však hoe naprej in se

ne boji boja s skalo.

— In zautil sem te neko v temni noci, ko sem tipal pred

seboj in iskal z rokami pota. In ne da bi premislil, sem šel za

tabo. Pozabil sem na no in v temi sem hodil po úkazu svojih

misii, kakor bi sijalo solnce visoko sredi neba. A naenkrat sem

butil s elom ob drog in zgrudil sem se in ležal dolgo brez zavesti.

Ko se je zdanilo, sem spregledal, zakaj svetloba me je žgala v oi.

In kar so dosegli pogledi, povsod je ležal ranjenec tik ranjenca, ta

otrpel in miren, drugi pretegujo se v grozni muki. A tik nas je

stala silná železná pregraja, visoka do oblakov in do neba in na

desno in levo brez konca. Glej, skozi njo smo hoteli, in takrat se

je oglasil eden od nas, ki je nosil v sebi Ijubezen do bližnjega, in

je svetoval in prosil: Ubijte me, sam hoem tako. Smilite se mi

in razrešiti hoem skrivnost tega omrežja. Kot duh, prost telesa,

pôjdem skozi in vrnem se k vam, da vam povem, ali je vaše hrc-

penenje vredno.

— Ubili smo ga. Sto in dvesto in ve pcsti je bilo po

njem, kamenje je fralo v njegovo glavo in zrušil se je krvav in

mrtev. Mi pa, ki smo ostali, smo sedli in akali nanj. Leta in

leta in do smrti smo akali, ali njega ni bilo, da bi izpolnil svojo

besedo.
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Žvižgajo vzdihi, sikajo skozi terno kakor ostri mei, kakor brú-

sené sulice, žvenee izmcd Ijudi in zdi se kakor bi bila burja, polna

mraza in ostrine, tulea in besná kakor zver in tepoa se z ogromno

megleno pošastjo.

III.

Mož na postelji je vstal in stopil v no.

Sivá želva je tišala mesto pod svojim oprsjem, lúi so brlele

izpod nje, kakor brle ob sveanem pogrebu, ko jili zastro s rnimi

pajolani, in hiše so se potile pod njeno vlažno težo. Ni bilo šc

pozno, ali ulice so bile prazne in zapušene, kakor bi se izselili

prebivalci in si poiskali drugih solnnih domov.

Zunaj mesta se je vleklá pošast širom, epela je kakor sivá,

mokra krastaa na njivah in poljili in tišala podse holme in gozde

in steze in ceste. In v hribu, od koder se je bila popoldne pri-

vlekla, je tial še vedno ogromni del njenega ostudnega telesa, in

še zmerom se je vlekel iz vznožja kakor ogromen rep neznanske

živali. In sapa, ki se je širila iz nje, ki je puhtela iz njene kože, je

bila pomešana z žveplom, zakaj strupena je bila in v pljuih je grizla

in šipala in grebla in v srcu tišala in v glavi šumela in sikala.

Mož v suknji pa je bil pustil mesto že dale za seboj in bredel

in bredel je pod oprsjem pošasti in ni iskal ne steze, ne ceste,

temve stopal je naravnost s trdim in možatim in širokim korakom

kakor še nikoli prej. Tako naglo je hodil, da je dohitel kobilo, ki

je lomastila in kopitala iz zadušljivega kraja, ki je žvižgala z repom

za seboj in se smejala s svojim divjim rezgetanjem. Nenadoma je

stal tik nje in mahoma se je zavihtil nanjo in jahal je in jalial,

jahal naprej in jahal v strán in šla sta kakor divji lov in kakor piš,

ki jahp oblak.

Privihrala sta iz megle, dvignila sta se s tal in jahala sta proti

oblakom in jahala po njih, vsa obsejana od žareega solnca, in

kamor je hotel mož, kamor je potegnil uzdo, v tisto smer se je

zasmejala kobila, tja je mahnila s svojim prednjim kopitom. In su-

kala sta se in vihtela sta se in zdaj ni bilo cilja, do katerega bi ne

bila mogla priti, in zdaj ni bilo stene, ni bilo prepadá, ni bilo

omrežja, ki bi ga ne prebila in ne preskoila. Onstran solnca je še

pot, onstran meseca se razprostirajo neskonni prostori venosti in

onstran zvezd, ki vrše po svojih nebeških cestah kakor roji zlatih

ebel, leže praznine venosti. In kobila nese, koder je volja roke,

ki drži uzdo. Nese mimo solnca, nese za mešec in nese za zvezde
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in nájde vse in vidi vse, kar krije molk neskonnosti. In svet, nad

katerim vihra, pregleda kakor pisano krpo, pretiplje gore kakor

igrae in pobrodi po morjih kakor dete po dežnih lužah.

— To je svoboda, to je svoboda! vriska mož in krii Ijudem,

ki jih vidi mrgoleti po zemlji kakor mravljince.

— ujte, ozrite se, glejte svobodnega!

Mož upije in divje vihra križ in kraž pod svetlim solncem in

mimo njega in preko njega in sue silno kobilo kakor krmilce lah-

kega olna in ogromna žival se smeje s smehoín, ki treska kakor

grom in strela in odmeva od svetov do svetov po prostom ne-

skonnosti.

AH. Ijudje mrgole kakor mravlje, a nilie ne uje, nihe ne

obrne glave in ne pogleda. Jaha potegne uzdo in obtii. Kobila

strmi in grize uzdo, jezdec je mrk, ne trené z omi, ne trené z

ústi, ne trené z glavo. Nenadoma vidi, da leži njegovo telo v tesni

izbi, v megli in mraku, vlažno in mrzlo. Naenkrat spozná, da ni

ve lovek.

Mrtev je.

Ignacij Gruden

:

Jesenski veer,

1 reko jesenskega brega

prvi se muren glasi;

mrak na vinograde léga,

plaho pod latniki bega

in se gosti.

Tiho je v bregu, vse mirno,

oljke v polsnu šeleste,

in skozi zarjo vecrno

padajo sanje v nemirno

moje srce.

m
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Vladimír Knaflí:

Giovanni Boccaccio.

(Konec.)

Boccaccio je bil ves as svojega življenja velik estilec Danteja.

Že 1. 1359. je poskúšal viieti zanj i Petrarco, pa mu je poslal

prepis „Divine Commedije" z latinsko pesmijo, v kateri slávi Dantejev

umotvor in prosi prijatelja, naj si ga preíta. Petrarca mu je od-

govoril, da došlej še ni ital Commedije iz strahu, da bi radi nje

ne izgubil svoje pesniške samoniklosti, sedaj pa da je to delo

precital in da res zavzema Dante prvo mesto med mojstri italijan-

skega jezika, Boccaccio drugo, on sam pa tretje. Samo škoda, da

ni peval v latinšini ter se tako oddaljeval od kroga izobražencev.

Petrarca sploh ni bil posebno vnet za Danteja, dasi ga je visoko

astil in ga kasneje ne le opeval, marve ga tudi najzanosneje

slávil v grobnem nadpisu, ki mu ga je sestavil, zlasti pa mu ni

ugajal narodni jezik. Zato je tudi šmátral Decameron „radi jezika

in populárne težnje" za manj vredno, dasi „sicer" za visoko umet-

niško delo, za najvažneje Boccacciove spise pa niti Decamerona,
niti njegovih italijanskih románov, poemov in pesmic, marve le

latinské ekloge in znanstvene spise. V tej sodbi mu ni pritrjeval

nihe važnejši, nego — Boccaccio sam. Kako sta se pa oba motila!

V ešenju Dantejevem se pa Boccaccio ni zadovoljil s tem, kakor

Petrarca. Že za mladih let si je bil izpisal vsebino Divine Com-
medije, v letih 1354—1355. je sestavil Dantejev ži vi j enj ep is

,

Víta di Dante, mnogo vreden, ker je prví življenjepis modernega

ková. .Konno pa se je Boccacciu v tem malo pred koncern nje-

govega bogatega življenja izpolnila ena želja. Firenška sinjorija se

je spomnila na ono ostro grajo, ki jo je njej neko zabrúsil mladi

Boccaccio, eš, da je nehvaležna svojim najboljim sinovom, zlasti

pa božanskemu Danteju. Da nekoliko popraví prízadeto mu krivíco

in izbriše s sebe ta madež, — danes bi rekli „kultúrni škandál", —
je sklenil senát, da se bo „Divina Commedia" javno tolmaila na

vseuilišu. Za to literarno stolico dantologije je bil najpoklicanejši

Giovanni Boccaccio, sam slaven pesnik, govornik, pisatelj in znan-

stvenik, estilec Danteja, njegov življenjepisec in predstavnik slabé

vešti firenškega senata. Bil je soglasno izvoljen ter je jel predavati

o svojem ešencu ter njcgovem poému — za letno plao sto „fio-
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ritiov," firenških zlatníkov, po kúpni ceni sedanje vrednosti približne

dvatiso petsto kron ali ve. S tcm mu je bila zagotovljena brez-

skrbna staros. Prvikrat je predával o svojem predmetu pred veliko

množico najuglednejših poslušalcev 23.októbra 1373. Jel je tolmaiti

pesnitev z „Infernom" („Peklom"), in plemeniti sad tega njegovega

dela je „Komentár k Božanski komediji" (Commento suUa Divina

Commedia), ki je pa žal ostal nekonan ; komentiranih je prvih

šestnajst spevov. Delo mu je šlo radi prestane bolezni in fizine sta-

rostne izcrpanosti sicer tono, toda poasi izpod rok, uprav porazila

ga je pa vest o smrti dragega mu Petrarce. — Prenehal je z delom

ter šel poivat v svoj tihi Certaldo. Poprej pa je še napisal Petrar-

Govemu zetu Francesco da Brossano pismo, v katerem se še bolje

spominja dragega prijatelja, pesnika Laure in svojega vodnika. Potem

je dovšil svojo oporoko. Kar je še imel premoženja, je zapisal dvema

svojima neakoma, sinovoma svojega polubrata Jakoba (iz zadnjega

oetovega zákona), svojo dragoceno knjižnico pa je zapustil svojemu

duhovnemu oetu fra Martino da Signa, avguštincu, z dolobo, da

spravi po njegovi smrti knjižnico v samostan Sv. Dúha v Firenci,

kjer naj bo shranjena v splošno vporabo. Tako se je tudi zgodilo;

le v prihodnjem stoletju je njegovo knjižnico uniil nesreen požar.

Zaduje mesece svojega življenja je preživel Giovanni Boccaccio

v Certaldu. Bil je osamljen, njegovi trije otroci so mu pomrli v rani

mladosti: Olimpija (Violanta), Marko in Julij. O njihovi materi nam
ni ni znanega. Boccaccio je umri po dvainšestdesetletnem burnem

in plodovitem življenju 21. decembra 1375. in je pokopan v cerkvi

Sv. Filipa in Jakoba v Certaldu. Pokopal ga je njegov neza-

konski sin, kojega ni omenil niti v svoji oporoki niti kje drugjc,

morda iz družabnih ozirov na njegovo mater; ncimenovani in ne-

znani nam sin mu je tudi oskrbel nagrobni kameu, igar nadpis

si je pesnik napisal še za življenja:

Hac sub mole jacent cineres ac ossa Johannis;

Mens sedet ante Deum meritis ornata laborum

Mortalis vitae. Genitor Boccaccius illi.

Patria Certaldum, štúdium fuit alma poesis.

Štúdium fuit alma poesis! (Dobrotna poezija mu je bila strem-

Ijenje.) S tem svojim nadgrobnikom se je pesnik 'sam oznail

dovolj tono, dasi se je s tem ocenil le subjektivno. Saj vemo, da

je njegov pomen v svetovni in italijanski literaturi docela drugaen,

nego si je mislil sam, — njegova sláva ni sláva znanstvenika.
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geografa, zgodovinarja, tudi ne sláva pesnika sonetov in pisatelja

románov, prej pa življenjepisca in komentatorja Dantejevega, najbolj

pa sláva umetnika laške in sploh renezanne próze, kulturnega zgo-

dovinarja svoje dobe. To slavo si je stekel z nesmrtnim delom

„II Decameron", — „Pripovedke desctih dni", — ki se prevaja tudi

na slovenšino.

Decameron je takozvana povest v okvirju — okvir je pripo-

vedovanje o rni smrti iz 1. 1348., ki jo je Boccaccio doživel v

Napolju. Opisuje nam pa kugo v Firenci, in dasi mu oitajo, da

spominja njegovo opisovanje veliké morilke na opise Tukidida in

Lukrccija, soglašajo vsi, da je ta njegov opis mojstrski. Idejo za ta

svoj spis je dobil Boccaccio najbrže že v Napolju, kjer so na dvoru

še uprizarjali po starem obiaju Provanse „Ljubezenske dvore", t. j,

nekake piknike mladili dam in gospodov v prosti prirodi ; tam so

ne le vživali prirodo, — tudi to je po dolgem asu pridobitcv rc-

nezanse! — marve se tešili z realnim úžitkom hrane, pijae, godbe,

plesa, Ijubkovanja in krasili te posvetne in utne vžitke še z du-

ševnim: s pripovedovanjem pripovedek, kakršne so bile lastne oni

dobi, viteških in junaških pravljic, polnih Ijubezni, arovnij, bogov

ex machina, slug, junákov, lepih deklet, mrkih kraljev, trgovcev,

Saracenov in drugih stalnih rekvizitov srednjeveškega pripovedništva

in pesništva. Tako zunanjo obliko nam káže tudi Decameron. Ko
divja rna smrt po Firenci, se snide sedem lepih deklet in troje

plemiev v cerkvi Santa Maria Novella v Firenci. Domenijo se, da

se hoejo skupno umakniti iz bednega mesta v njegovo bližino, na

neki gradi ter tam živeti in se zabavati po nainu „Ljubezenskega

dvora" z godbo, petjem, plesom, sprchodi in pripovedkami, dokler

ne poneha strašná morilka. Vprašanje, kje je v resnici kraj, kamor

polaga Boccaccio dejanje Decamerona, je menda pravilno rešeno.

Prvé dni so bili v gradiu Poggio Gherardi, potem pa v gradiu

Schifanoja ali Dei tre Visi, kasneje imenovanem Villa Palmieri. Tam
so ostali štirinajst dni, izmed katerih je deset dni porabljenih za

pripovedovanje, (deka hemeraj = deset dni, Decameron = pripovedke

desetih dni) tako, da je však dan drugi izmcd njih kralj ali kraljica,

ki doloa predmet za pripovedke prihodnjega dne. Tako se pripo-

veduje n. pr. prvi dan, kar kdo hoe, drugi dan pa le o Ijudeh, ki

so dosegli cilj svojih želj ali si zopet pridobili kaj izgubljenega itd.

Však izmed njih mora pripovedovati tako, da obsega dan deset

pripovedek ali novel, ccli Decameron pa sto. Motiv zelene trate, po-

sejane s cvetkami, obrobljene z dišcim lipovim gozdom, v katerem
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žgole tiki in je hladná senca, pa motiv žuboreega vrelca in vseh

drugih prirodnih lepot se vraa v Boccacciovih spisih, tako v romanih

Filocopo, Ameto in Amorosa Visione, Novele samé pa so višek dote-

danje pripovedne umetnosti in pive, ki so književne novele, pa brez

nepotrebne navlake zmajev 'in druge také ropotije. Sicer je mešan-

stvo sodobne Italije že bilo odpravilo staré viteške pripovedke ter

jih nadomestilo s svojimi. Na mestu zmaja, ki stráži zakleto kralji-

ino, so pripovedovali o môžu, ki je bedak in ne zapazi rožikov,

namesto o vitezih in Saracenih o trgovcih, — saj je v tisti dobi

korulski Hrvat Marco Polo dospel v daljno Kino! — in namesto

o Merlinu, Aristotelu in Vergiliju, udotvorcih srednjega veka, so

pripovedovali o katoliških svetnikih. Tako se motivi Boccacciovih

pripovedek najdejo že mnogo prej ne le v italijanski, ampak tudi v

španski, nemški, francoski in angleški literaturi, in še prej v na-

rodnem pripovedovanju. Kdo ve, e tudi goriški in kranjski gradovi

niso odmevali smeha nad prekanjenim Ceparellom, sudcem Chinzico

in drugimi figúrami te zbirke novel, saj so takrat predniki naše

kultúre dobivali ta importní predmet iz Italije, da se pa še danes

nismo otresli docela, — na primer v umetniškem okusu, — nam je

znano in treba rei, hvala bogu, da se ga nismo otresli docela!

Nikdo ne more oitati Decameronu neoriginalnosti, — dasi se

je to storilo. Le dve izmed teh sto novel sta res plagiata, namre

deseta petega dne in druga sedmega dne, — obe iz Apulejevega

spisa „Asinus aureus" (Zlati osel). Najbolji vir je bilo pisatelju na-

rodovo pripoveduvanje od ust do ust, „Favellare", zlasti ono v

obrtno cvetoi gornji Italiji, tam, kjer je tudi sedaj scdež laške

trgovske in industrijske moci. O tem „plagiatstvu", ki se mu je

oitalo že takrat, etudi se je neupravienost tega oitka že takrat

dokázala, mu piše Petrarca: Skrbeti treba, da je mnogo razlinosti,

e je še res kaj slinosti, tako da zapaziš slinost bolj v gubah

svojega razuma, nego da jo moreš trditi in dokazati. Porabiti smeš

misel, barvo, ne pa besed originala. Prvá slinost je prikrita in

lastna delom pesnika, druga slinost je posnemanje, oitno in

opino.

Glavna prednost Decamerona je njegova umetniško opiljena

forma: Boccaccio je znal dati svoji prozi Ijubkost in harmonijo,

plastinost in izrazitost, rabil je povsod primerne izraze, brez preti-

ravanja, brez ponavljanja, e ni ravno potrebno za epino širino in

podrtavanje. Njegov govor, njegove fráze, dejanja, osebe, — vse je

vzeto iz Ijudstva, katero je taas le tako mislilo in govorilo, trpelo.
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se budovalo, opravljalo in sovražilo, Ijubilo in se družilo. Kakor slove

ta novomodni izraz : Mentalnost sodobne Italije opisuje Boccaccio v

tch sto pripovedkah, ki so velcvažcn doncsek k zgodovini nravnosti

v rcnezansi. Tu izvemo, kako je živci, Ijubil, vcroval, govoril, jedel,

spal renezanni patricij, trgovcc, obrtnik, mešan, dclavec; tu vidimo

tudi snovanje prebujajoe se národne duše, utimo mrzli dih cer-

kvene hierarhije in krepki razmah bližajoega se preporoda. Pravijo,

da je Boccacciov spis proticerkven, protiverski. To je farizejstvo.

Spis prine in konca z bogom, govori o cerkvi in njenih institucijah,

o veri, o zakramentih z najvejo spoštljivostjo. Poprej smo že po-

vedali, kakega politinega mišljenja je bil in ostal pisatelj : kleri-

kalnega. Toda to ga ni zadrževalo, da bi ne bial z žgoo ironijo,

s pereim sarkazmom, da bi ne oblil z jedkim lugom svojega za-

smeha vse tedanje izrastke cerkve, izrastke, kakor jih priznavajo

tudi strankarsko katoliški zgodovinarji. Klasien dokaz je tista no-

vela, ki opisuje, kako se je žid dal krstiti, dasi je videl razuzdano

življenje rimskega papežkega dvora, eš, e se je vaša vera tako

razširila in ukoreninila, dasi imate tako duhovšino in také pastirje,

— potem mora biti že kaj vredna. Res pa Boccaccio v svojih no-

velah tem cerkvenim izrastkom ni niti najmanj prizanesel. Vsi pridejo

na vrsto, nesramni pridigarski ignorant, lahkoverni páter, lahkomi-

sclna svetništva, zakonolomni opát, razuzdani samostani, vsiljivi

prošt, župnik, ki zna arovnije, in klasina figúra Decameronova,

populárni župnik iz Varlunga. To mu je pa prineslo sovraštvo

vseh, katere je bi zadel. In preganjanje se je prielo. Borili sta

se takrat dve svetovni naziranji, srednjeveško univerzalististino,

asketino, in renezanno humanistino, individualno, polno volje

do življenja. To je temeljna nota Decamerona : Volja, veselje do

življcnja. V taki morilni kugi se zbere deset mladih, veselili, polno-

krvnih Ijudi v zdravem letovišu, in tam si pripovedujejo o

vsem, esar jim je polna sodobna naivná duša, o Ijubczni, o

avcnturah, o sodobnili institucijah, — vse to v prijetni obliki. Tudi

v opisovanju Ijubezni moškega in ženské ni mogoe videti lasciv-

nosti, pokvarjenosti. Ne le da so južná plemena še danes mnogo
neženiranejša od severnih, je bila to splošna nota tiste dobe — le

primerjajmo ono skoraj bi rekel nedolžno ali vsaj naivno utnost s

poznejšo utnostjo, ki se pod rafinirano obliko morale pretaka po
— molitvenikih osemnajstega stoletja , katoliških in liugcnotskih,

jezuitskih in protestantskili. Asketicizem one dobe je pa še enkrat

vzplapolal v svojem najistejšem predstavniku, Savonaroli. Ta je
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potri vso zlatnino, karte, knjige, kocke in jih zažgal na grmadi, 1496

in 1497 na trgu Sinjorije v Firenci. Pri teh autodafejih so najbrže

izginili vsi izvodi najveje staré izdaje Decamerona, napravljene 1482 •

in 1483 v tiskarni S. Giacomo di Ripoli. „Zgodovina te izdaje je,

kakor da bi jo bil napisal Rabelais. Ta tiskarna je bila last nunskega

samostana in nune so stavile tisto dogodbico v opatinji, o Masettu v

samostanu, o Alibek v pušavi in ve drugega. Asketinemu menihu

je bilo dano, da je uniil to delo pobožnih rok!" — Pred to izdajo

je bilo pa še mnogo drugih, tako 1471 v Benetkah in pred njo tri

brez dátuma. Najstarejšo zovemo izdajo „Deo gratias" po konnih
besedah, dodanih od tiskarja. Sledi enajst izdaj iz 1. 1472— 1498,

to le v Italiji in v petnajstem stoletju! V šestnajstem stoletju je

bilo dovršenih 64 ponatisov, v sedemnajstem 12, v osemnajstem 35,

v devetnajstem in dvajsetem legion. Med starejšimi je najvažnejša

izdaja Giuntijeve tiskarne v Firenci, 1527, takozvana Ventisettana.

Med mnogim ponatiskovanjem se je nanire vrinilo v besedilo toliko

pogreškov, stilistinih in jezikovnih popravkov po vsakokratni so-

dobni književni modi, da je revizija prvotnega teksta postala nujno

potrebná. Sedem mladih Firenanov je to revizijo oskrbelo v ravno

navedení izdaji.

Razen Savonarole so se znesli nad Decamaronom tudi vsi, ki

so bili zadeti. Index librorum prohibitorum, sprejet na tridentskem

koncilu, res navaja tudi Bocatii Decades sivé novellae centum, —
quamdiu expurgatae non prodierint, dokler ni „oišene izdaje".

Po prizadevanju znane Accademia delia Crusca in z intervencijo

vojvode Cosima de' Medici je Rim poslal v Firenco izvod Decame-

rona, kjer so bila navedená vsa pohujšljiva mesta. Po tem vzorcu

so štirje uenjaki, deputati, predelali tekst in oskrbeli cerkveno do-

voljeno izdajo 1573. Vsaka omemba nun in duhovnov je najostrejše

prepovedana, opatinje izpremenjene v plemiške žene, duhovni v

vojake, menihi v arodeje, novela o inkviziciji je pa morala sploh

izostati, le prepopularni župnik iz Varlunga je dosegel pomilošenje.

Vse drugo pa, vse po sodbi moralistov nenravne, pohujšljive in za-

peljive rei so po papeškem odloku ostale nedotaknjene in s tem

dovoljene.

Decameron je izšel tudi v neštevilnih prevodili. V prvi polovici

petnajstega stoletja ga je dal Francozom Laurence du Premierfait

po nekem latinskem prevodu franiškanskega frátra; tiskana je ta

izdaja v Parizu 1585. Antoino de Magon je priredil drugo, posveeno

kraljici Nasavski. Prvá angleška celotna izdaja je izšla 1615—20 v
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Londonu, prvá španska 1496 v Sevilji, prvá nemška od župnika

Henrika Leubinga v Ulmu okrog 1570, ponatisnjena v sedemnajstem

stoletju osemnajstkrat. Devetnajsto in dvajseto stoletje sta pa prinesla

nad tiso izdaj v vseti jezikih, — žal da tudi také izdaje, ki so brez

vsake vrednosti, kakor je najpopularnejša nemška Sacher-Masochova,

ki je po svoji izvršitvi zmašilo.

Že uvodoma sem omenil, da je mnogo umetnikov uporabljalo

Decameronove novele kot materijal novega pesniškega, slikarskega

ali kiparskega ustvarjanja. Tako Benvenuto da Isola, Luther, kato-

liška pridigarja Bromyard in Barleta, Hans Sachs, Abrahám a S.

Clara, Sachetti, De Coster, Lafontaine, De la Motte, Pietro Aretino,

Metastasio, Auber, Shakespeare, La Calendrier, Vieillard, asti, Nessi,

(v Leoncavallovi operi Malbruk), Lope de Vega, Chancer, Langbein,

Grécourt, Ilscher, Goldoni, Lessing, Hagedorn, Wieland, Goethe,

Achim v. Arnim, Burger, Halm, G. Schwab, Bauernfeld, Baumbach,

Paul Heyse, Moliére, Watteau, Vrchlický in še mnogo drugih.

Dante je bil prvi utemeljitelj italijanske národne poezije, Pe-

trarca je že sin druge generacije, ko cvete tiranstvo in umira svo-

boda bogatih mest; Boccaccio se skupne Italije res ne zaveda, toda

je dober državljan Firence, velik uenjak in velik umetnik, kot pro-

zaist je vzgled sodobni in poznejši književnosti, kot umetnik pa

individualist in realist in kot tak važen za slovstvo in kulturo vsa-

kega národa. —
Da razumemo, kako je možno, da ima Decameron tako velik

književno-kulturni pomen, je treba, da si vsaj nekoliko ogledamo

temelje one dobe, iz katerih je izšel.

Mnogokrat citiramo vzklik, ki bi nam moral veljati za motto

v razvoju osebnosti in v razvoju národa, tolažilni vzklik Županiev
velja za nas i z ozirom na renezanco:

Mogoen plame iz davnine šviga —
vekové preletel je koprne,

in plame naš se druži ž njim, se dviga,

in plame naš pogumno dalje gre,

ker neprekinjena drži veriga

iz zarje v zarjo in od dne do dne . . .

in v nove zarje nam hlepe oi

!

Renezanna doba je miselna podlaga moderne kultúre. V njcj

so dani prvi zametki, prvé klice onega veliastnega razmaha, ki je
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zartal smer nam in bodoim. Renezansa je revolucija in sicer naj-

veja revolucija, kar jih je videla moderna Evropa; ona nosi po vsej

pravici to lepo ime: „Preporodna doba", — ko se je lovek zavedal

samcga sebe in se preporodil v bitje, ki smatra življenje in svet za

nekaj lepega in veliastnega.

Res, da je nekaj jedra v prigovoru, da sledi itak doba dobi, in

da bi tudi renezanse ne bilo brez preseljevanja národov, kršanstva

in antike. Tako prigovarjajo vsi univerzalisti, ki glcdajo zgodovino

tako, kakor Ijudskošolski uenec, eš, za devetim stoletjem pride pa
deseto in tako dalje, — ne vidijo pa, da se razvoj loveštva ne vrši

v tej premi rti, kakor se niza leto za letom v dolgo verigo aša,

marve da so za napredek loveštva vážna nekatera obdobja, druga

pa da zopet vniujejo ta napredek, tako da gre razvojna rta —
pravijo, da v krogu. Toda to ni res. V pesimizem Gumplowiczevega

cikloizma in Ben Akibovega „Vse je že bilo" ne verujemo, ker je

tako sociološko spoznanje duševen samomor in nasproten najintim-

nejšemu bistvu loveka. Ni cikloizma, ni krožne rtc, v kateri se

báje z železno vztrajnostjo slede akcija, reakcija, revolucija, pa zopet

upadek. Moderní lovek tega ne more verovati. Nasprotno: kar je

obdobje izvršilo dobrega za loveštvo, to je neminljivo, in e pride

druga doba, ki skúša vse to vniiti in vreci loveštvo v njegovem

razvoju nazaj, ne gre tu za krožno snovanje življenja, marve za

spiralno smer razvoja, ki sicer upadá, toda le zato, da se požene

iznova naprej in dalj nego poprej. Zákon o ohranitvi energijc sicer

res potrjuje veni povratek, toda ravno povratek v zmislu spiralne

rte. Na však pokret sledi reakcija, tému pa zopet nadaljni napredek,

— energija ne gre v izgubo. To je boj dveh svetovnih nael,

za naelo dobrega in naelo slabega. V zgodovini vidimo ta boj,

ki je konno le enoten, monistien izraz življenja loveštva, ki pa

nosi v sebi poroštvo za vedno izboljševanje naše kakovosti. Rene-

zansa nam je tako naelo dobrega, ki je premagala srednjeveški

univerzalizem ter pomogla zopet dobrim izsledkom antike do veljavc

v tem, da je prvá zbližala loveka in svet ter izoblikovala indivi-

dualizem, —• neizogibni miselni predpogoj poznejših inov. Naelo

slabega pa, ki je bilo v renezansi, e ne premagano, pa vsaj tako

smrtno zadeto, da si odtlej ni nikdar ve opomoglo, to naelo se

je takrat izražalo v fevdalizmu, v sholastiki, papeštvu.

V prvi vrsti je renezansa velikánska ekonomska revolucija.

Nájdená je bila okrog Rtu dobre nade pasaža v Indijo. Korulski

rojak Marco Polo je odkril Kino, koncem petnajstega stoletja Kolumb

.I.jiibljanski zvon" XXXIV. 1914. 3. 9
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Ameriko. Svet se je mahoma razširil, kakor da je zrastel s starostjo.

Prvá posledica teh velikanskih odkritij, te rasti sveta na zunaj, je

bil veliasten razmah mešanstva s trgovino. Trgovska mesta so

postala bogata, jela so kopiiti bogastvo s trgovanjem, izposojanjem

po novili trgovskih in prometnih poteh po vseh morjih, — pa tudi

z orožjem. Tega razmaha trgovine in rasti mest ne opažamo le ob

deželah Sredozemskega morja, tudi v Franciji, Angliji in celo v

oddaljenejših in zaostalejših zemljah. V osemnajstem stoletju, ko se je

renezansa na západu že umirila, je ta pokret dosegel celo že Rusijo,

kjer je našel svojega Petra Velikega. Kaj pomeni ta razmah mest

in mešanstva za zgodovinarje? Denár dobi na mah drugo vrednost,

postane dražji, postane smoter. Pridobivanje se ne vrši ve na stari

naturalistini nain magaciniranja in življenja iz roke v ústa, marve

si ustvari drug delokrog. Vsi narodi morajo v ta vrtinec, vsi morajo

dati, kar imajo, da dobe, kar imajo drugi. Ko brze jadrnice po

morjih in se vojaki mest, knezov in škofov bore za svoje gospo-

darje, se prine vršiti prvikrat velikánski zgodovinski proces : rojen

je moderni kapitalizem. Soasno in od ekonomske podstave neloeno

se je izvršil preobrat tudi v glavah. Polagana in nevidna sila nove

inteligence, novega razuma, je preobrazila svet in udarila svoj

znak drugi periodi. Iznajden je tisek, pojavljajo se nove najdbe in

iznajdbe, javlja se duh upornosti in volja k prevratu. Pro s to ko-

preno naivnosti, vernosti in zaslepljenosti, ki zakriva oi! Pro z

dogmami, z laži-dokazi sholastike, z askezo, pro s staro moralo,

pro z dosedanjo vzgojo, dosedanjim šolstvom, dosedanjimi go-

spodarji, dosedanjo sestavo! Naj živi svoboda, neodvisnost, samo-

stojnost, naj živi osebnost, naj živi podjetnost, volja, veselje do

življenja! To je prevrat v psihologiji mase, v ustvovanju posa-

meznika. Že Dante ni ve spoštoval plemstva, eš, plemi je, kdor

je plemenitega znaaja. Ideál loveka se izpremeni, Prej je askéza

zahtevala, da bodi lovek revše, kateremu se naj svetijo oi v mi-

stini grozi, ko sluti sodnji dan in vene múke, — da se jili rcši,

naj se posti in kaja že na tem svetu, dokler ga še nosijo oslabela

kolena. Odtod toliko mistikov in samotarjev, pa tudi toliko vere v

arovnijc, toliko zlotvorov iz samega psihinega vzhienja, — blaznost.

Srednjeveški ideál ženské: delavka , dekla, brcz izobrazbe, brcz

pravic, greh par excellence, dan svetu v pokoro. — Renezanca je

revolucijonirala tudi tu: Vse, kar je, je prirodno, lepo, dobro, torej

je lepo tudi to, kar lovek uti, lep in dober je loveški názor.

Ideál moškega : visok, gromkega glasu, jakih mišir, zdrav, pogumen.
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vesel, razumen, junaški. Ženské: okrogla, krepka, lepa, zdravá,

veselá, zmožna za materinstvo, pa izobražena, in môžu — enako-

pravna. ;Iz 'tega shvaanja pravíc moža in žene pa rezultira tudi

revolucijoniranje nravnosti. —
Seveda je vse to veljalo le za en sloj, le za ta sloj v tistih

narodih, ki so v sebi doživeli ta preporod: najbolj Italijani. Toda

to ne jemlje preporodni dobi njenega pomena, — nasprotno, jej ga

daje : ta doba je naznaila smer, ki je naša smer še danes.

Naelo aktívne osebnosti, to temeljno naelo renezanse, je dalo

tej dobí toliko velmož, da se ne more nobena doba primerjati s to

dobo, in da še danes gradimo na takrat postavljenih masivnih te-

meljih. Skepsa, ta mati dokaza,se prine, zane se študij antike,

njenih pesnikov, filozofov, umetnikov. Novo državno pravo zavrže

dosedanje temelje božje džave. Tomaža Akvina „Summa teologiac"

se mora umakniti Danteju (De monarchia), Machiavelliju (II princípe),

kojíh predhodnik je Marsílíj iz Padove. V Nemiji vstane Luther in

zruší dotedanjo gnilobo. Ulrich von Hutten, glasník nemškega pre-

poroda, zaklíe nasprotníkom s prikrito grožnjo, svojim v bodrilo:

„Es íst eine Lust zu leben", kako veselo je življenje v takí junaški

dobi! Tudi v filozofiji, v naziranju o svetu, prine ta preporod,

dobimo novo filozofijo, kí je docela pometla s starimi vražami.

Preporod teoretinega duba je praví zmisel znanstvene re-

nezanse, v njem tii tudi kongenialnost renezanse z dubom
grštva, z dubom antike, ki je odloilen za razvoj renezanne misii.

Antika je v renezansi zmagala, ona je po humanistinem mišljenju

dovedla loveka, da je prenehal misliti mistíno in jel mísliti pri-

rodoslovno. Poznavanje prírode nam je dalo Galileia in Ko-

pernika. Stará, v bistvu že premagana smer je najbolje oznaená z

legendarním „Eppur si muove" : etudí pravítc, da se ne sue, —
in vendar se sue ! Vem, spoznal sem, res je, vkljub grmadi. Re-

nezansa je pripravila pot Baconu, Spinozi in oní vrsti filozofov, kí

vodí do „prosvetljene dobe" in do Rousseaua.

Razvojna smer renezanne filozofije, prirodoslovja, pravá in

drugíh znaností je paralelná z veliastnim razvojem umetnosti. Bru-

nelleschí, Gíotto, Líonardo da Vinei, Raffael, Míchelangelo, Tizian,

Díirer, Rembrandt smeríjo od preporojene antike k prírodoslovnemu,

k realístínemu shvaanju loveka, — v íem kakor v znaností je re-

nezansa docela predhodnica moderne dobe. I danes smatramo za

najvažnejše, za bistveno to, kar je prírodno, realno, — gre nam le

za to, je li smo v zunanjostih skríto bistvo pravilno ízlušíli, ali pa

9*
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tii za njim še kaj, kar „ignoramus". Pred vodením, neznatnim

„Ignorabimus" se ne plašimo, — znanost gre naprej do cilja in ž

njo umetnost, upodabljajoa in slovstvena; pa ne le znanost in

kultúra, marve splošna mentalnost národov. Nacionalizem, socia-

lizem, demokracija, populárna znanost, izbran okús, širjenje kulturnili

dóber s knjigo in živo besedo, — vse to je kulturno delo, prieto

v renezansi. Le da imamo danes že novo obliko, ko še ni naelo

individualizma docela zmagalo in imamo še n. pr. cenzuro, sanjskc

bukve ter vsemogonost posebnih slojev, se je misel odpora in

enakopravnosti razširila v širše kroge, v mäso, proti pretiranemu

individualizmu. Mi smo legitimní otroci antike, renezanse, reformacijc,

revolucije in bodonosti, sovražna nam je politina in kultúrna smer

brahmanizma, asketizma, srednjevcškcga univerzalizma, dogmatizma,

reakcije.

Literatúra one dobe, ki je položila temelj za oblikovanje so-

dobnega loveka, nam je torcj i naeloma pomcmbna. S kulturno

zgodovino, ki jo itamo iz Decameronovih pripovcdek, s sliko tedanje

nravnosti, s svežostjo sloga in pripovedovanj uživamo še nekaj

:

Zavest, da je to slavno delo renezanne dobe eno onih del, ki spadá

med nesmrtne in ki si je pridobilo svoj pomen ne le s svojo vse-

bino, ampak tudi s svojim úinkom kritike nad sistemom, ki nam
je nasproten, in naglašanje življenske volje, ki jo mora utiti ne le

však posameznik, ampak tudi však národ, e hoe živeti in naprc-

dovati. e si ogledamo ta kulturnozgodovinski in epohalni pesniški

spis s tega stališa, známo tudi primerno oceniti v „100 pripo-

vedkah" opisane dogodke in uživati tc pripovedke istega srca in

jasnih misii.

Ivan Albreht:

Na Krasu.

Tam med kamenjem uklcto poljc spi,

pokrnelo drevje in grmije v mrak strmi

kot pošast, ki žejna je krvi.

In tam sredi kmet, ves v gube zvit,

v mrki grozi se življenju smeje —
roke išejo prípravné veje.
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Anton Trstenjak:

Dr. Fran Ivanóczy.

Ko je 1. 1889. mladi dr. Fran Ivanóczy zažupnikovaljpri starodávni

romarski Marijini cerkvi na Tišini kraj Múre, preganjal je

madžarski šovinizem najbesneje vsako narodno gibanje in je na

Prekmurskem žalovala slovenská knjiga. Pisatelji so odložili književno

delo in se tolažili z boljšimi aši v bodonosti. Prekmursko Ijudstvo

je imelo svoje staré molitvenike in italo knjige Družbe sv. Mohorja.

Jozef Klekl nam pripoveduje, da je v tistih asih „guati ali pisati

slovenskí" pomenilo toliko, kakor zatajiti in izdati domovino (ogrsko).

Madžari so zaeli strastno preganjati in zatirati Mohorjeve knjige in

število Mohorjanov se je krilo od leta do leta. Slovenskí duhovniki

se niso upali delovati za to družbo in so morali po svoji dušni

vešti naznaniti, kaj mislijo o knjigah „Družbe sv. Mohorja", ali

niso protivné ogrski državi. Madžari so namre trdili, d a so t e

nábožne knjige ogrski državi sovražne, in so svojo

trditev utemeljevali in dokazovali s tem, ker v družbenem koledarju

ni bil zaznamovan in postavljen praznik sv. Štefana, kralja ogrskega,

na 20. avgust, eravno je bil zaznamovan 2. septembra. V tistih

žalostnih asih bi bilo predrzno misliti na izdajo slovenské knjige

ali lista, ker so bili vsi slovenskí duhovniki, posebno
nekateri odlonejši izmed njih, k i niso zakrivali Iju-

bezni do svojega materinskega jezika, ornjeni in

osumljeni, kakor da bi hoteli Slovensko krajino od
Ogrskega odtrgati in jo bogvedi kam priklopiti. Slo-

venskí duhovniki bi radi izdajali slovenskí list, a niti cerkvena oblast

jim ni dala dovoljenja, dasi bi list imel samo nabožno vsebíno.

Ko so se ogrski Slovenci pripravljali na romanje, jim cerkvena

oblast nití tega ni dovolila, da bi slovenskí duhovniki smeli spremiti

romarje v Celje. Slovenskí duhovnik n i smel prestopiti

meje ogrske džave. Cerkvena oblast je zatírala slo-

venskí katekízem v solí in je zahtevala madžarskc
príjdige in madžarske pesmi^po vse h slovenskí h ccr-

kvah. Drždvna oblast je pomadžaríla vsa slovanská krajevna ímena

in na zemljevidu ni ve sledu slovenskim imenom. Tešanovci so

se prej imenovalí Tessanóc, zdaj Mezovar; Vua gomila je Zsi-

dahegh; Pucinci so bili prej Puczinez, zdaj že Battyánd; Tisina,
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prcj Tissina, zdaj Csendlak; Petanci, Petáncz, Széchényikút; Tropovci

— Tropócz — Murafiizes; Krajina — Véghely itd.

Proti ternu stremljenju ceriíve in države'je vstal mladi Ivanóczy,

prvoboritelj za Slovensko besedo v cerkvi in knjigi. Sam je dobro

vedel, da je v takih viharnih politinih asih težko kaj prieti ; vsako

narodno gibanje je bilo nemogoe.

Dr. Fran Jvanóczy se je porodil dne 25. avgusta 1. 1857. v

Ivanovcih pri Sv. Benediktu. Bil je edinec, torej edina skrb in

veselje svojih staršev Adama in Rozalije, ki sta imela „kuo",

par plugov zemlje in lepe gorice. Rod se je imenoval Ko-
dela. Že oetu Adamu so ime pomadžarili. Dr. Fran Jvanóczy,

dober Slovenec, ne bi bil nikdar premenil svojega imena, ako ga

ne bi župnik zapisal v krstno knjigo za Ivanóczyja. Tako trdi Klekl.

Drugi duhovniki so mi zatrjcvali, da so mladega Kodelo prekrstili

po šili za Ivanóczyja v sirotišnici v Kôszegu. Iz tega rodu je vc
odlinih mož. Pred 100 leti je župnikoval v Belotincih Adam Kodcla,

ki se je uil bogoslovja v Gjuru (Raab, Gyôr), kamor so hodili

prekmurski Slovenci, ker je somboteljska škofija bila ustanovljena šele

1. 1777. Adam je bil dekan in je umri 1. 1835. ter ima spomenik

v belotinski cerkvi. Pavel, Adamov bratranec, je kaplanoval v Be-

lotincih in je po Adamovi smrti postal tu župnik; umri je 1. 1843.

Matija Ivanóczy je umri v Štefanovcih okoli leta 1850. Mati Josipa

Ivanóczyja je bila sestra znanega cankovskega župnika Jozefa

Borovnjaka.

Malega Frana so uili itati in pisati pri Sv. Benediktu (1866

do 1868) v domai župni soli. Tu je bil takrat župnik „panslavist"

Marko Žižek, ki je v maleni deku spoznal redek talent in ga spravil

v Kôszeg, kjer je 1. 1875. dovšil etrti gimnazijski razrcd, potení

pa v Sombotelju štiri višje razrede v treh letih (1875—1878). Užival

je ustanovo, brez katere bi se ne bil mogel šolati. Vcliki dobrotnik

Adelfy, plemenitaš in bivši sodnik na slovenskem Ogrskem, je na-

pravil 1. 1779. posebno ustanovo za slovenské dijake. Iz te ustanove

dobiva vsako leto do šest dijakov po 240 kron podpore. Štipendisti

dovrše v Kôszegu nižje gimnazijske razrede, ostale pa v Sombotelju.

Drugo ustanovo, in sicer za dva dijaka, je napravil župnik gjurske

škofijc, Števan Ficko. Darovali so še drugi dobrotniki manjše vsotc,

n. pr. Adam Kodela-Ivanóczy 1600 kron, in so s tem omogoili, da

se revni ogrski Slovenci morejo posveevati duhovskemu stanu.

Tudi dr. Fran Ivanóczy se j 3 posebno trudil, da je im ve Slovencev

obiskovalo višje šole, da bi Slovensko Ijudstvo dobilo slovenské du-
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hovnike, ki bi utili s slovenskim Ijudstvom. Istina je, da se je vekrat

prevaril v tistih, katerim je v šole pomagal, ali vsa nehvaležnost vendar

ni zatrla njegove skrbnosti za šolanje slovenskih dijakov, ker je v

svoji oporoki tudi v ta namen zapustil vse svoje premino imetje.

Iz izkupila te preminine se napraví ustanova za enega slovenskega

dijaka. To je najlepší spomenik; z njim je pokazal Slovencem, „kak

so je líibili, ka so vso svojo zemelsko vrednost, štero so si med
Slovencami spravili, Slovencom nazájdáli." '

Bogoslovja se je uil na budimpeštanskem vseuilišu do 1. 1882.

in je bil postal doktor teologije 1. 1885. Tedanji somboteljski škof

(piišpek), Szabó Imre, poslal ga je v osrednje semeniše v Budim-

pešto. Posvetil ga je v duhovnika dne 11. julija 1882. gjurski škof

Ivan Zalka v Gjuru in je slúžil novo rnašo v svoji rojstni župniji

pri Sv. Benediktu. Kaplanoval je v Soboti do avgusta 1883. Som-
boteljski škof Kornelij Hidasy ga je pozval v Sombotelj in tu je

bil do decembra 1883. prefekt v somboteljskem semenišu, a od

tega aša pa do februarja 1889. profesor bogoslovja. Leta 1889. je

umri tišinski župnik Marko Térdeši in tedaj se je izpolnila Ivanóczyju

srna želja, da je dobil župnijo na Tišini, kjer je živel in deloval

do konca svojih dni.

Dne 20. marca je prišel na Tišino. Leta 1893. je postal dekan

in šolski nadzornik sobotskega okraja, a 1. 1907. ga je kralj ime-

noval za astnega kanonika. Šolsko nadzorstvo je vážna služba,

ker je bil vsaj del šolskega nadzorstva izroen skrbnemu narodnjaku.

V dekanijo spadajo župnije: Tisina, Sobota, Martijanci, Cankova,

Sv. Helena, Sv. Jurij, Gorénja Lendava, Nedelja, Sv, Sebastijan,

Sv. Benedikt.

Dr. Ivanóczy se je moški boril za pravice slovenskega jezika.

Iz šol svoje dekanije je odpravil madžarski katekizem in uvel slo-

venskega. Uil je verouk v slovenskem jeziku, v emer ga je po-

snemal tudi njegov kaplán. Neustrašeno je oznanjal „ka Sloven tiidi

má naturalsko pravico na svoj jezik i ka ga ne sme zavreti nikdar

i za nikoga volo ne. Ar i je ednok Bog ražne jczike i národe na-

stavo, tak, tiidi to še, naj se vsaki národ po svojcm jeziki razvija

i Boga dii". Domovinska Ijubezen mu je grenila marsikatero uro

življenja. Razdražil je uitelje in vse uradnike v svoji domaiji. Za-

sledovali so ga in obrekovali in tožili pri vseh oblastvih, posvetnih

in cerkvenih, eš, da je dr. Fran Ivanóczy najhujši panslavist na

Ogrskem. Sam somboteljski škof, ki mu je bil oseben prijatelj, ni

' Kalendár najsvctéšega srca Jezušovoga na 191 1. leto, str. 96.
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vedel, kaj naj bi storil. Toliko sovraštva si je nakopal uitelj vero-

uka radi slovenskega jezika.

Ko sem potoval po Prekmurskem prvi, bil je župnik na Tišini

Marko Térdeši. Ta župnik je bil edini, ki si ga nisem úpal obiskati.

Pripovedovali so mi, da je hud madžaron in da bi me spodil. Prej

se je pisal Kolenko, ali je svoje pošteno Slovensko ime pomadžaril.

Šele ko je ta Kolenko 1. 1889. umri, smel sem se oglasiti na Tišini.

Pot me je vodila cez Jeruzalem, mimo Vrazove in Miklošieve do-

movine v Ljutomer, potem v Radence in tu z brodom preko Murc.

Prihajal sem na vse zgodaj po ozki esti in sem liitro bil na Tišini.

Prvo Ivanóczyjevo vprašanje je bilo vselej, odkod sem prišel in ali

me je kak „gospod" videl. Menil je, kak gospod iz Sobote. Ko sem

mu povedal, da me živa duša ni videla, je bil zadovoljen in je

rekel, zdaj ostanem lahko brez skrbi pri njem. Ako sem hotel ob-

iskati druge kraje, izbral sem si za izhodiše Dolenjo Lendavo, ali

pa sem se peljal do Gradca, odtod pa po železnici do Sv. Gotarda.

V tistih asih ni bilo varno potovatí po slovenskih krajih Ogrskc.

Vlada je po svojih organih vsakega tujca zasledovala, posebno e
bi kdo prišel s štajerské stráni. Izobraženejši Ijudje, kakor notarji

in uradniki in trgovci, so me vprašali, po kaj sem prišel in so se mi

smejali, ko sem jim rekel, da sem turist. Turistike tam ne poznajo.

— Ivanóczy je tudi rad potoval. Tožil mi je, da boleha in da

si želi na morje; morda bi mu morje pomagalo. Šel je na morjc

in ves okrepan in zadovoljen se je oglasil pri meni v Ljubljani.

Ali mudilo se mu je domov, kakor da bi Tisina ne mogla živcti

brez njega.

Z Ivanóczyjem sem se razgovarjal o bodonosti Slovencev

na Ogrskem. Njemu je namre znano življenje in koliko vpliva

madžarski jezik na národ, ali prodira v narodno bistvo in ali smemo
upati, da se slovenskí národ ohrani. Svet med Muro in Rabo je

takoreko zaprt vsemu svetu. Železnica se ga dotika le malo pri

Sv. Gotardu in Dolenji Lendavi. V hribovite kraje ne priliaja tujec,

na prometnih cestah ni življenja, torej je meja na vzhodni stráni

zasigurana. Vendar hira slovenšina ob meji, kar se še danes vidi in

je to posledica sorodstvenih in gospodarskih stikov z gospodarski

monejšim in varovaním sosedom. Mnogo upanja vzbuja najnovcjši

preporod. Ivanóczy je bil mnenja, da madžaršina ne bode zmagala.

Sodiša so madžarska, uitelji so med seboj radi Slovenci. Uitelji,

rojeni Madžari, so se nauili slovenskí, ker brez slovenšine nimajo

uspeha. Pred petnajstimi leti je trdil však „gospod", da sc mora
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slovenskí národ uniiti; danes je že skoro však lovek uverjen, da

slovenskega jezika ni moci zatretí.

Že dijak se je zanímal Ivanóczy za svoje rojake. Ker ni smel

písatí slovenskí, pa je písal madžarskí. V madžarskem tedníku

„Szombathelyí -1 apok" je napísal 1. 1877. mine lanke, v ka-

teríh pripoveduje, kako žive Slovenci. Poroal je o njíh verskih

stvareh, opisoval starodávne cerkve in je v lanke rad vpletal

zgodovínske rtice. Mnogo lánkov je spisal za budimpeštanski

dnevnik „M agyar- Allam" (Madžarska džava) in v znanstven list

„Religío", kí ízhaja dvakrát na teden v Budimpešti. V sombotelj-

skem tedníku: „Vasmegye í-lapok" (Železné stolice list) opísal

je svoje potovanje v Rím in Napolj (1887— 1888). V madžarskem

jeziku je tudi spísal ueno razpravo, namre svojo doktorsko diser-

tacíjo: „ASzentírás és az ekíratos emléken".' V tej razpravi

dokazuje, da napísi na opekah v Nínivah in Babilonu potrjujejo

istinitost onih zgodb, kí jíh opisuje sveto písmo pred Mozesovo

dobo. Ivanóczy je bil ue, toda skromen mož. S svojimi bogatími

zmožnostmi bi lahko dosegel visoke astí, posebno ker ga je som-

boteljskí škof islal in ga hotel imeti pri sebi in ker mu je tudi

sobotski gróf Géza Szapáry bil naklonjen ; toda ni se hotel velikašem

klanjati. Videl je, kolike krivice se gode síromašnemu Ijudstvu, kako

ga povsod preganjajo in tlaíjo, in le to ga je gnalo z neodoljivo

silo v domae kraje.

Kot šolskí nadzorník je skrbel Ivanóczy za šolskc knjige, sploh

za svojo „deico". Pri Zemljíu v Radgoní je dal tiskatí 1. 1892.

knjižico: „Pobožnost srcaJezušovega". Za šolsko rabo je

sestavil dve knjižicí : „Mala biblia z kejpami (podobami) ali

zgodba zvelicsanja za malo decsiczo", za I.—V. razréd. Oboje je

prevod. Preskrbel je tudi novo izdajo „Molítvene knige".

Najvažnejše, kar je zasnoval Ivanóczy, je „Društvo najsvc-

tejšega srca Jezusovega". To knjižno podjetjc je bratovšina,

kakor je naša Družba sv. Mohorja, in prví sad njegov je „Kalendár",

katerí je 1. 1903. prvi zagledal beli dan, kí je letos izšel že enajsti.

Istodobno je zacl ízliajati pobožen mesenik: „Ne v tepe n o

poprijéta Devica Maríja, zmožna gospa vogrska" v Sombotelju,

in ravnokar je uredništvo tega lista dalo tiskatí v Sombotelju drobno,

32 straní obsegajoo knjižico: „Národne pesmí vogrskih

Slovencov". I, snopí, nabrane v Dokležovju in Bratoncih, In kak

in kolík líteraren preobrat! Koledar, list in te pesmí so tiskane v

1 Sveto pismo in klinskc listine. Szombothely 1885. 8^. 111 str.
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slovenskem pravopisu! To je mnogo za ogrske razmere. Došlej

je veljal slovenskí pravopis za veleizdajstvo in zato so duhovniki

iz strahu pred Madžari rabili madžarski pravopis. In še nekaj je,

esar ne smemo prezretí. Ti naši bratje sc ne zovejo ve Slovénje

(Sloven, plurál Slovénje), ampak Slovenci, kakor se imenujejo njih

sosedje preko Múre.

Vse to je velik preobrat, ki káže, da se je moralo nekaj zgoditi

v višjih krogili, ki odloujejo o usodi slovenskega Ijudstva. Da so

smeli duhovniki slovenskí pisati in da jih radi slovenšine niso

preganjalí, to je bila posledica nekoliko politinih, nekoliko pa pri-

jateljskiti razmer. Znano je, da se na Ogrskem ne sme ni tiskati,

ako ni dovoljenja cerkvene in državne oblasti. Višji pastir v Soboti

je izjavil, da prevzame jamstvo za domovinsko Ijubezen vseli slo-

venskih duhovnikov.

Dr. Fran Ivanóczy se je že v somboteljski bogoslovnici se-

znaníl z Viljemom, ki je postal 1. 1901. somboteljski škof. Skupaj

sta študirala in postala dobra prijatelja. Viljem je bil pravicoljuben

mož, Ijubil je vse národe in je tudi bil naklonjen našim Slovencem.

Ta škof je sam želel, naj se však národ razvija po svoje, in da nima

nobena posvetna oblast pravice jemati komu jezika in národnosti.

Vsekakor je škof tudi mislil na Ijudsko stranko, da ji povea mo
pri volitvah. Vse uradništvo je liberalno, in to liberalno uradništvo

je sovražilo duhovnike, posebno slovenské, zato je škof svoje du-

hovnike vzel v zašito. Na priprošnjo svojega nekdanjega tovariša

in prijatelja iz šolske dobe, kateri ga je o razmerah dobro pouil,

izdal je škof dr. István Vilmos dne 2. julija 1903. okrožnico v

madžarskem jeziku in jo poslal vsem slovenskim duhovnikom svoje

škofije. V tej znamenití okrožnici razvija škof svoje názore malonc

dobesedno tako-le: „Slovenci naj ohranijo svoj starí jezik; branijo

naj ga in goje. Popisuje naj se vse, kar je na slovenskí krajíní

zgodovinskega, n. pr, staré cerkve, národne navade, nosa, cerkvene

in šolske stvari. Izkljuuje se politika in dívjí nacijonalízem. V ta

namen se je osnovala po vzgledu Družbe sv. Mohorja slina bra-

tovšina po imenu „Društvo najsvetejšega srca Jezusovega". To

društvo bode izdajalo vsako leto za 1 krono poleg koledarja šc

dvoje knjíg zábavne in pouné vsebine."

Tako je sam škof položil temelj kultúrni bratovšini z narodno

tendenco. Koledar je izdal ob svojih troških in je povabil z omc-

njeno okrožnico vse slovenské duhovnike, da širijo koledar med
národom in da nabírajo društvu lanov. Vso nadaljno organízacijo je
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poveril Ivanóczyju. V Slovencih je zavladala veliká radost, Madžare

pa je prešinilo sovraštvo in ježa. Vsi madžarski listi so napadali

škofa in mu oitali, da podira in razdira, kar so s trudom zgradili

madžarski državniki. Obrekovali so ga, da bi ga odvrnili od ple-

menitega podjetja. A ni ni pomagalo: somboteljski škof je ostal

mož beseda.

Ob monem pokroviteljstvu somboteljskega škofa so smeli slo-

venskí duhovniki prosto dihati; smeli so spet „slovenskí guati in

pisati". Koledar je doživel desetletnico, Ivanóczy je ni doživcl,

vendar je videl sad svojega truda in dela. Prvá leta se pisatelji niso

upali podpisavati, danes se že upajo. Uveli so stalno slovenskí

pravopis v svoje knjige in se imenujejo Slovence. Za vse to so

dali koncesijo : Devico Marijo so pripoznali za „zmožno gospo

v o g r s k o "

.

Vse to je zasluga mirnega, previdnega in tihega dclavca Iva-

nóczyja. Dosti je storil v íeških asih. Bil je šibkega zdravja in je

po napornem delu omagal in pádel v najlepší moški dobi. Izdihnil

je svojo blago dušo dne 29. avgusta 1903. Žalujoi župljani so ga

prenesli v rojstni kraj in ga položili k venému poitku na poko-

pališu pri benediški cerkvi, kamoi je on^^sam leto dni poprej sprcmil

svojo mater. Po vsem Prekmurskem je žalovalo Ijudstvo: „Žáo

nam je li, ka so té dober pop té gorei vuiteo pravice, té veliki

lubiteo slovenskoga liidstva tak ráno mogli oditi od nás".

Dr. P. Grošelj:

O bistvu življenja.'

\ / razpravi z zgornjim naslovom nas vodi pisatclj na polje, na

^ katerem še kipi in šele poasi dozoreva znanstvcno spoznanjc

in kjer se dotikajo zadnje meje mnogih, po^metodi bistveno raz-

linili znanstev. V úvodu obrazloži avtor tcmeljnc znake živili bitij

in prcide na to k vprašanju, v koliko veljajo zakoni, ki jim sledita

energija in snov v mtvi prirodi, tudi za živa bitja. S lem ko-

rakom pa je moral stopili pisatelj na kritino-polemina tla. Kajti

ravno pri motrenju organizmov s fizikalno-kemiškega stališa uvidimo,

• Dr. Boris Zarnik, O bistvu ži\ljcnja.' Izdala „Sociálna matica", Gorica

1913. S 6 podobami, 96 str. Broš. 1-80 K.
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da kljub vsej sorodnosti v snovni zgradbi mrtvih in živih teles, kljub

vsej veljavnosti energetiških zákonov za živa bitja, kljub vsem bolj ali

manj posreenim analogijam za gotove primitívne funkcije organizmov

— rezultira pri celi analizi še vedno bistven ostanek, ki ga za

enkrat še ne moremo razrešiti in ki tvori ravno „bistvo življenja".

Ta nerešeni ostanek pa vsebuje práv oni preporni téma, ki ga ma-

terialisti in dualisti, solipsisti in neovitalisti rešujejo však po svoje
;

in koncern vseh koncev se pojavlja vedno isto vprašanje: „Kakšno je

razmerje med telesnimi in duševnimi pojavi?"

Skozi ta labirint raznih mnenj vodi pisatelj itatelja in pridc

do zakljuka popolné enotnosti mtve in žive prirode.

V opombah, ki tvorijo polovice cele brošurc, razlaga pisatelj

ražne náuke fizike, kemije, fiziologije, psihologije in tudi metafizikc,

ki se jih je pri svojem postopanju moral dotakniti in ki nam obenem
priajo, da se gibljemo na mejnem polju znanstvenega spoznanja.

V celoti pa se mi dozdeva, da pisatelj goriša svojih razmo-

trivanj ni postavil v pravo distanco napram raznim danes razšir-

jenim názorom. V prvi vrsti poudarja pisatelj preve fizikalno-

kemiške analogije življenskili pojavov. itatelj pride do preprianja,

kakor da se nam je že v resnici posreilo s poznaním i — to

bodi povdarjeno !
— fizikalno-kemiškimi initelji kopirati ražne živ-

Ijenske pojave. In tu ni dovolj, ako pisatelj poudarja, da sicer pri

življenskih pojavih raznih praživali ne „delu je jo . . . iste sile

kakor v kapljicah olja in kloroforma" in obenem trdi, da

nas te kopije opraviujejo do sklepa, da pri gori omenjenih življen-

skih pojavih nimamo vzroka sklepati še na kak drug neenergetien

moment; saj je ravno življensko bistvo teh pojavov, ki bi ga bili

morali energetiško razložiti, pri teh poizkusih ostalo nerešeno.

Povdariti bi bilo treba, da originál in kopija nista samo dve

ražni varijanti istih initeljev, temve da sta — vsaj za enkrat še

— bistven o razlina!
Zdi se mi, da vse te analogije za spoznanje bistva življenskih

pojavov nimajo mnogo ve pomena kakor ga je imel za aša La-

Mettrie-jevega materijalizma Droz-ov svirajoi lovek za spoznanje

fiziologije loveka; dasi mi je znano, kako veliko važnost pripisuje

mnogo znanstvenikov špecijalno duhovitim Rhu mblerjcvim po-

izkusom.

V dokaz tému samo en primer iz priujoe brošure.

Iztegovanje in zopetno krenje malih, topih izrastkov (psev-

dopodijev), ki jih opazujemo na živali menjaici, je kopiral B U t-
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schli v zmesi olja in pepelike; in „pretakanje snovi v kapljici

spenjenega olja je v vseh tokah popolnoma enako kakor pri me-
njaici". Toda treba je le navadnega eksperimenta, da se prepriamo
o „bistveni" razlinosti obeh tokov. Treba je amebo samo s slabim

elektriškim udarcem podražiti in že skoro trenutkoma skri svoje

izrastke in ostane tako dolgo skrená v podolgasto kepico, dokler

si ne odpoije — sit venia verbo — od neprijetnega dražljaja, kakor

je to že 1. 1879. dokázal Engelmann. ' In v tem Icži ravno ona

bistvena razlika, da istá menjaica, pod i stimi fizikalno-kemiškimi

pogoji obdajajoega medija enkrat izteza psevdopije, drugi pa ne,

tega pa do danes še ni kopirala nikaka spenjena snov. —
Nekateri bijologi, kakor n. pr. Loeb,^ so hoteli tudi ta pojav,

ki ga povzroi elektriški dražljaj, rnzložiti s fizikalno-kemiškimi pri-

meri, toda brez vspeha. Sicer pa nam ogromna literatúra o teoriji

ameboidnega gibanja pria, da je ta na videz tako enostaven živ-

Ijenski pojav, izredno zamotan. In celo Prowazek,^ ki stoji na

stališu Quincke-Biitschl i-Rhumbler-jeve teorije povr-
šinske napetosti, priznáva, „da se ne smemo nádejali, da bi mogli

vsa ameboidna gibanja razložiti iz posameznih maloštevilnih prin-

cípov."

Že pojav nitastih pseupodijev, t. zv. fil ipodijev, pri nekaterih

amebah, dalje pomanjkanje povratnega toka na površini psevdopo-

dijev pri celi skupini ameb, ki ga pa nujno zahteva gori imenovana

teorija, nam dokazuje njeno nevzdržljivost.

Oskar Hertwig'* pa kratkomalo zavraa vsako sorodnost

med gibanjem ameb in njenih umetnih posnetkov.

Spontanost gibanja, ki obstoji v tem, da je jakost in smer

gibanja odvisna od celokupnega íizijološkega stanja naše živalice,

to je torej ono bistvo, ki loi gibanje žive amebe od še tako

umetno ponarejene imitacije; da so slednji komplicirane fizikalno-

kemiške izpremembe oni initelji, ki omogoujejo amebi gibanje,

je pa jasno.

' Engelmann, Beiträge zur Physiologie des Protoplasmas, Píliigers Arch.

2. Bd. 1869.

- Loeb in B u d g c 1 1, Zur Thcoric des Galvanatropismus. Pflugers Arch. 65. Bd.

1897.

^ Provvazek, Einfiihrung in dic Pliysiologie der Einzelligen. 1910. p. 77.

Prim. tudi Gurwitsch: Vorlesungen iiber allgemeine Histológie. 1913.

p. 250—265.
** Oskar Hertwig, Allgemeine Biológie. Dritte Auflage. 1909.
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Pretirano mehaniziranje življenskih pojavov pa nas ni samo

premotilo v tem, da hoemo te pojave vse preenostavno raztolmaiti,

temve privedlo nas je tiidi do tega, da pojavom mtve prírode pod-

lagamo prckomplicirano vscbino. Tako itamo danes po ziianstvenih

knjigah o „dražljivosti" mtve snovi (eksplozija), o njeni „utrudlji-

vosti" (fluoresciranje stekla pod vplivom katodnih žarkov), da, Ost-

wald govori celo o „pojavu mrzlice" pri kemiškem raztopu kovin

v solitrni kislini.

Z zgoraj omenjenimi primitivnimi pojavi najnižjih organizmov

se pea pisatelj, ko analizira pojem „smotrenosti" v prirodi. Od-

stavki o smotrenosti so pisani interesantno in razumljivo, dasi

se mi dozdeva, da avtor v celoti ni ostal teleologom popoinoma

pravien. Že v svoji definiciji pojma smotrenosti, ki ne odgovarja

názorom modernih teleologov, se je oddaljil od onega toriša, na

katerem bi bila možná úspešná kritika moderne teleologije.
'

Glede „smotrenega" notranjega ústroja kosti, ki ga opisuje

pisatelj, bi omenil, da si njegovega postanka ne moremo razlagati

na tako enostaven nain, dasi je mehaniško stališe v tem vprašanju

gotovo upravieno. -

Ker pa je ta, brez prirodnega izbora nastala, „smotrena" last-

nost našega okostja vsaj v temeljnih osnutkih postala dedna, bi

bil pisatelj pri tej priliki lahko posvetil par stavkov tudi t. zv. aktiv-

nemu prilagojenju organizmov, ko že na eni stráni potidarja vcliki

pomen selekcijskega principa za postanek „smotrenih" lastnosti.

Pri itanju odstávka o Atwaterovih poiskusih, ki jiii navaja

pisatelj, sem imel obutek, da mora priti itatelj do napanih konkluzij

;

namre do konkluzije, da se vrše ravno najbolj komplicirani in

najintenzivnejši duševni pojavi brez paralelno tekoe intenzivnejšc

porabe energij v organizmu, eš, da se je „le pri mišinem
delu i zk a žala veja porába energij." To utemeljcvanje sc

nahaja v direktnem protislovju z názorom psihofiziškega paralelizma,

ki ga pisatelj malo niže imenuje polnoveljavno „prirodoslovno
maksimo".

Atwaterovi poiskusi ne dokazujejo ni manj in ni vc
kakor to, da se v našem živcvju pri fizijoloških pojavili, ki teko

' Pauly, Dic Anwcndiing des Zvvcckbegriffs aiif dic organisclicn Korpcr.

Zeitschrift f. d. Ausbau d. Entwicklungslclire. I. J. 1907. Greicr; Zum biologischon

Bcgriff d. „Zweckmilssigkcit" ibid.

^ Kassowitz, Knocbenwachstum imd Telcologic. Zcilsclirift í. d. Ausbau

d. Entwicklungslehre. II. J. 1908.
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vzporedno z intenzivnim duševnim delom, porablja tako majhna

množina živne snovi, da je njena masa manjša od opazovalnih

napak. In to dejstvo nas tudi niti najmanj ne more presenetiti,

kajti kdo bi mogel delo, ki se vrši v najfinejših mikroskopiških

nevrofibrilah primerjati z delom mišic, ki morajo pri svojem delu

premagovati težke mehaniške upore?

Da, celo ve; iz samoopazovanja nam je znano, da se nahaja

pri duševnem delu porabljena energija v pravem kvantita-

tivnem razmerju z intenzivnostjo duševnega dela. Duševná

utrujenost po napornem psihinem delu namre izpriuje, da so v

živevju vsled porabe živne snovi nastali utrujenostni toksini;

in kakor itam, morajo biti ti toksini dokaj sorodni z onimi, ki na-

stajajo pri utrujenju mišic. Kajti z uporabo protistrupa proti slednjim,

s takozvanim kenotoksinom , se je pri duševno utrujenih uencih

doseglo vidno vseobe osveženje. ^

Kakor hitro pa priznamo možnost fizijoloških izprememb, ki

se vsled svoje finosti odtegujejo merilnim aparátom, izgine vsa

dokazilna mo Atwaterovih poizkusov proti posebni duševni

energiji, katere sicer nikakor ne mislim zagovarjati.

Nekatere malenkosti so mi v brošuri neumljive, tako n. pr. : Snov

goriva „se razkraja v sestavine plamea, oglje in vodo"
;

„pri toploti

je temperatura intenzivnost in specifina(!) toplota ekstenzivnost"

;

štruktúrna formula metilovega etra na stráni 58. mora biti pa le

tiskovna pomotá.

Jezikovni stráni bi bili gospodje izdajatelji posvetili lahko nc-

koliko ve pozornosti, e že drugje ne, vsaj pri terminologiji. V tcm

oziru ne zadene g. pisatelja, ki živi v tujini in ki gotovo ne utegne

itati naših šolskih knjig, pa nikaka krivda. Želim samo, da bi

privedla brošura, v kateri je pisatelj spretno zbral tako heterogeno,

in tudi za znanstvenika še zamotano snov, mnogo itateljev do na-

daljne poglobitve v te tako težavne probléme.

1 Dr. Hermann Dekkcr, Der Mcnscli biologiscli dargcstcllt. Bibliotlick d.

Naturkunde Bd. 6 7. 1913.
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Pastúškin

:

Indiferentist Abdul.

Za mcstnim grádom je stala veliká rumena hiša z dolgimi, vlaž-

nimi hodniki. Ljudjc, ki so tavali po njih, mc niso isto ni
zanimali, dokler sem taval sam med njimi in sanjal o velikem svetu

tam zunaj. O, tam živijo isto drugani Ijudje, njih življenjc je

bmno in bogato in dnevi jim ne drsé z léno, moreo cnolinostjo

venosti v naroje. Šele ko sem se ozrl od zunaj v te dolge, vlažne

hodnike, sem videl, da sem jim delal krivico, Tudi po njih so ta-

vali zadosti zanimivi Ijudje, na primer ta indiferentist Abdul.

Prvá leta je kot „svetnik" prvail v pridnosti in pobožnosti.

Pastir je rad priporoal svoji redi tedensko spoved. Ovice so

mirno poslušale in si mislile svojo: „Samo, da se mu prikúpim,

ne bom tekal však teden k spovednici." Edini svetnik se je pripo-

roilu zmerom odzval. Ko je v soboto zveer zacingljal hišni zvonec

in se je v atriju zaulo drsanje sandálov in rožljanje velikega re-

dovniškega molka spovednikovega, je svetnik mahoma zapri knjigo,

e se je uil, spustil kroglo na tla, e je igral na dvorišu, skoil

od mize, e je sedel pri šahu, in izginil v kapelo.

„Podrepnik svetohlinski," je rohnel za njim tovariš Jež, „kam

tc izkušnjavec nese? Zdaj, ko ima izgubiti in jaz dobiti, se gre

skrivat v spovednico — lump."

Dvorana je zagnala smeh, da je prefektov ponovni „silentium"

vtonil v njem. Ko se je „lump" vrnil iz kapele, ga je obsul Jež z

novimi priimki. Svetnik se je sladkobno nasmchnil, kakor bi bilo

isto naravno in skoro potrebne, da se ga zasmehuje.

„Kaj se režiš?" se je razhudil Jež. „Tvoja pobožnost je sama
dobikarija, hujša od najbolj rnega oderuštva. Jutri zbrbraš po

obhajilu toliko in toliko stráni in dobiš popoln odpustek. e tc

zadene strela z jasnega za tvoje svetohlinstvo, greš gorak v nebesá.

Celo te moje besede izkorišaš. Ko te oštevam, si z vdanim smeh-

Ijanjem nabiraš zaslug za venost. Bi mi bil lahko hvalcžen, da te

tako uspešno porivam proti boljšim sedežem v nebesih."

„e nisi premaknil figúr, lahko nadaljujeva partijo," je menil

svetnik dobrovoljno. Jež jih res ni premaknil, ker je poznal svetni-

kovo navado. Tudi drugae je bil svetnik precej družabcn. Polagoma
se je cela hiša privadila njegovi svetosti. Celo Jež je ublažil svojo

sodbo:
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„Svetohlinstvo ti je prešlo v meso in kri, da se ga ne zavedaš

ve. Kdor se ne zaveda svoje lumparije, ni pristen lump."

Med žoganjem je nekega veera vratar poklical svetnika, da

je prišel oe. Moral je k materinemu pogrebu. Nekaj nad mešec

dni ga ni bilo nazaj. Doma je menda nevarno obolel
;
par tednov

je ležal v bolnišnici.

Po vrnitvi ga je minila vsa živahnost. Smejal se je malokaj,

šalil skoro ni, igral redkokdaj. Rad je bolj sameval in se tudi v

prostih urah zatapljal v knjige. Ali kar je bilo najbolj udno: ko

je naslednjo soboto kakor obiajno zacmgljal zvonec in zarožljal v

atriju veliki redovniški molek, je hitel svetnik mirno obdelovat svojo

rusko slovnico, kakor bi se njega ni ne tikalo.

„Škandál," se je zgražal Jež. „Aha — se možati, postaja

znaaj. Da se mu obzorje razširi, mora poškiliti vasih tudi hudiu

v malho. Obenem ima priliko „starému" nasprotovati in si tako

utrjevati voljo. — Živio fánt! Tako si naš!" je skoil k njemu in

ga udaril po ramenu.

Svetnik se je hladno nasmehnii.

Po kosilu in veerji je pastir naganjal svojo redo v kapelo

k parminutnemu tihemu poašenju Najsvetejšega. Ovice so navadno

ubogale; ker v zadnji vrsti je sedel pastir in štel praznine po

klopeh. Zamude pri adoraciji so dobile zmerom velik pomen o

božinih in velikononih poitnicah, ali e se je ovica med letom

kdaj približala pastirju, naj jo v katerikoli resnini ali izmišljeni

zadevi pusti za pol dneva ali nekaj ur samo iz hleva. „Vi zane-

marjate adoracijo," je zabliskalo tedaj in ovica ni vedela, kako in

kam bi. Samo priznaní garjavci ä la Jež so se drznili izostati po

enkrat ali dvakrát na teden, pred Božiem in Veliko nojo pa so

prihajali redno tudi oni.

Zdaj je zael izostajati polagoma tudi svetnik, najprej izredka,

nato zmerom bolj pogosto.

„Svetnik se punta," se je krohotal Jež. „V glorijoli mu je

vroe, bi jo rad zaluil za plot."

Malo po malo je svetnik adoracijo popolnoma opustil. Dol-

žnosti, ki so stále v predpisih, je izvrševal vse do piice natanno

in ostal vzgleden kakor prej. V soli, prej odlinjak, je bil zdaj prvi

med prvimi.

Pastir je imel navado, ko se je nabralo zadosti prestopkov in

nemarnosti, v obednici pred zbrano redo prositi, opominjati, se

pritoževati, rotiti in zahtevati. „Cicero pro domo," je kihal Jež. Pa-

„Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 3. 10
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stir je imel to ednost, da se je v njegovih ustih vsaka muha rada

spremenila v slona. Ce je kanilo komu pri umivalniku par kapljic

na tla, se mu je pri takih obraunih oitala neznaajnost in rna
nehvaležnost. Tako so ovice kmalu dognale, da pastir le bolj ne-

imerno razgrinja svoj govorniški dar. Uspehi so bili neznatni.

Samo, e so se praznine pri adoraciji preve razpasle, je zaplamtela

iz pastirjevih ust živa navdušenost za sveto stvar, naravna zgovor-

nost ni bila ve sama sebi namen in je navadno zalegla. Po enem
takem prizoru je dražil Jež svetnika :

„To meri nate, zakrknjenec! Danes moraš enkrat v kapelo, da

se potolaži, Njegovi najlepši upi plavajo po vodi, ko se ti tako

ostentativno odvraaš od molitve. Pojdi, greva enkrat skupaj!"

Toda svetnik se je otresel vsiljivega Ježa in je ostal zunaj.

ez nekaj dni je grmelo v obednici jasneje:

„Na svojo žalost opažam, da se nekateri nalaš ustavljajo

mojim opominom."

„Nekateri," je povlekel Jež svetnika za rokav,

Govornik je prekobalil sreno par govorniških figúr ter planil

nato v plame svetega vshienja

:

„In kar je najbolj žalostno : ta klavrna opozicija šteje skoro

izkljuno ne štipendistov in ne tistih, ki plaujejo, kakor bi mo-

rebiti kdo priakoval — ne, ti junaki so sami vbogajmenovci, ki

jim je hiša iz góle kršanske usmiljenosti odprla svoja vráta, da

jim ni treba prezebati in stradati po temnili, vlažnih brlogih. In

tako reviše , ki bi še krave páslo , da se njegovi predstojniki

niso zavzeli zanj, ne pozná niti mrvice hvaležnosti, preži na vsako

priliko, da bi pokazalo, kako mu je najskromnejša želja njegovih

predstojnikov deveta briga. e se že zdi samému sebi tako popoln,

da lahko izhaja brez molitve, naj bi saj iz hvaležnosti pokleal tistih

par minút pred Najsvetejšim, naj bi molil za druge, za svoje pred-

stojnike, zame, ki nisem tako popoln in utim, kako me vasih

teža mojega bremena pritíska k tlom. Toda ne, nalaš ne — spre-

haja se raje s kar mogoe glasnimi koraki blizu kapele, da moti

druge in dokáže, do kolike neodvisnosti se je že povspel. Namesto

da bi se porazgovoril s svojim Odrešenikom, sloni ob zidu in buli

v strop kakor kak turški Abd-ul-Kader."

To ni bilo ve splošno, to je veljalo njemu, edino njemu,

svetniku. Vse oi so se uprie vanj, ki je gledal govornika mrzlo in

ravnodušno, kakor bi se njega isto ni ne tikalo. Jež ga je po-

vlekel zopet za rokav in dusil smeh s pestjo:
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„Turški Abd-ul-Kader."

Ploha se je vsula zaman. Svetnik je tudi tisti dan in vse pri-

hodnje dni bulil v strop. Edino, kar je pastir dosegel, je bilo, da

se je svetnika prijelo ime Abdul. Med obema se je zaelo tiho ru-

vanje. Preoitno ga pastir ni mogel zgrabiti, ker se je A'bdul zvesto

držal predpisov. Ali párkrát sta vendar trila elo ob elo.

Abdul se je neko pritožil knjižniarju, da mu je zmanjkalo v

kapeli sveto pismo, ki ga je imel iz domae knjižnice in bral pri

tihih mašah.

„Povejte vodji, da odkrije tatu in ukrene, kar treba."

Vodja je šetal v atriju. Abdul je stopil predenj in poroal po

nasvetu.

„Tatu ne bo treba iskati," ga je potolažil vodja. „Sveto pismo

sem ukradel jaz. akal sem že nekaj dni, da se oglasite. Pridite

drevi k meni."

„Pridiga, pridiga!" se je rezal Jež, ko nam je Abdul razkril

to nenavadno tatvino.

Zveer smo se etvorica ožjih znancev pritipali za Abdulom k

ravnateljevim durim in vlekli na ušesa, da so nam skoro bobenki

popokali v njih. Užitek, ki smo si ga obetali, je bil popoln.

„Svetega pism.a ne dobite nazaj," je izjavil ravnatelj. „Dokod

ste prebrali?"

„Prvé tri knjige," je odvrnil Abdul.

„Vem, ker so le prvé tri mestoma debelo podrtane. Podrta-

vali ste seveda vi? In zakaj ste vzeli ravno laški prevod?"

„Imel sem prej našega, pa je preneroden in nepopoln."

„Pogrešali ste seveda tistih zabavnih zgodbic, ki ste jili tako

debelo podrtali."

„Podrtaval sem samo neznane besede, da jih pozneje poišem."

„A kako, da vam je bilo na primer v Lotovi povesti, ki vendar

ni izmed najkrajših, vse znano, samo, kjer Lot greši s svojima he-

rama, so vam bile naenkrat vse besede neznane? Celih pet vrst

ste dvakrát podrtali in postavili tri velikánske klicaje na rob. Kaj

pomeni to?"

„Ni."

„In takili sluajev vam lahko naštejem celo kopo. Ne, ne,

mladi prijatelj : z vami se nekaj godi."

„Zdaj ga pána," je šepnil Jež.

„Stvar ni zaela veraj ali danes," je nadaljeval ravnatelj mirno

in oetovsko. „Dolgo je ternu, kar ste se zaeli zelo neprijetno

10*
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spreminjati. Nádejam se, da nisem predolgo molal. Gotovo ste

spoetka tudi sami opazili, kako težko mi je bilo, da se mi pola-

goma izneverjate ravno vi, kako sem se trudil, da ne bi vas pre-

hudo zadel, e sem že moral govoriti."

„O, zädeli ste zmerom izboriio," ga je prekinil Abdul. „Da bi se

bili ravno trudil! odkrhniti ost svojim pšicam, mi ni bilo dano opaziti."

„Psice, prijatelj, so, pravite, zadele izborno — uspehov pa

nisem videl nikoli."

„Tudi uspehe ste imeli. Menda vam ni znano, da ste me na

vene ase prekrstili v Abdula."

„Nisem vas poklical k sebi, da bi zbijal šále. Kakor sem rekel

:

Vi niste ve, kar ste bili neko, ast in ponos te hiše, vzgled in

zvezda vodnica tovarišem; zanimalo bi me izvedeti, zakaj ne."

„Tudi mene bi to zanimalo, ker vest mi niesar ne oitá."

„Vest!" je zamahnil vodja. „Vest je tukaj fráza. e še niste

zašli predale, ne dvomim, da vam tudi vest mnogokaj oitá ; e pa

govorite resnico, potem sem predolgo molal."

„Meni se zdi, da niste še zadosti dolgo molali. Kaj naj mi,

recimo, vest oitá?"

„Isto, kar sem vam oital jaz, ko so vas moje psice tako iz-

borno zadele."

„Najve ste jih izstrelili zaradi adoracije."

„Zdi se, da imate vi o tej rei posebne názore."

„e so res tako posebni —
;
gotovo je, da se vi na to svojo

iznajdbo preve kapricirate."

„Kako mu strže korenek," se je udil Jež. „Jaz ne bi zmogel

tolike predrznosti; je mož, je mož!"

„Tako?" je planil vodja. „To je vam moja iznajdba in moja

kaprica? Vi seveda imate druge iznajdbe in druge kaprice — pod-

rtavanje svetega pisma na primer."

„Se nedávno ste nam sami toplo priporoali, naj pri maši kaj

pobožnega beremo, Imenovali ste v prvi vrsti sveto pismo. Zdaj, ko

sem vam skúšal vsaj enkrat ugoditi, me oštevate."

„Vsaj enkrat! — ko mi že ne marate z adoracijo, kaj ne? e
sem imenoval sveto pismo, sem mislil gotovo le novi zákon. Sta-

rega veste, da ne sme brati kdorsibodi, tisti, ki ga podrtavajo na

takih mestih kakor vi, še celo ne."

„Tista mesta so se mi zdela zanimiva, ker jih nisem prcj ni-

koli sreal. Sicer pa ne vem, zakaj se toliko usajate: knjiga stoji

vendar v knjižninem seznamu."
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„Zdaj ne stoji vec. Vi pa ste tudi taki, da skúšate zmerom

tisto izbrati, kar se je v davnini kdaj po neprevidnosti vtihotapilo

v seznam. In laški prevod ste vzeli pa zato, da se obenem lahko

urite v lašini in pobožnosti. Lepa kombinacija !"

„e lovek lahko dve muhi obenem zadene, zakaj bi jih ne?"

„In e lahko tri, štiri obenem zadene, zakaj bi jih ne? Prvi

ste napravili meni veselje, ker ste nekaj „pobožnega" brali, drugi

ste se lahko naslajali ob zabavnih zgodbicah, tretji ste se urili v

lašini in etrti ste skrbeli za blagor svoje duše. Neznanih besed

pa niste Ískali pozneje zunaj, laški slovar ste jemali s seboj v ka-

pelo, ga odprli zraven svetega pisma in listali neženirano po njem.

Seveda užitek gre rakom žvižgat, e trite sredi najbolj pikantne

situacije ob neznan izraz in ga ne morete takoj poiskati. Z oltarja

se vidi marsikaj."

„Moj Bog," je vzdihnil Jež, „tega skrbe, ker je bral sveto

pismo. e bi vedel, kaj vlaimo mi v kapelo: Slovenskí národ,

Jack der Aufschlitzer, Ljubljanski zvon, Renan — vse, esar ne

moremo brati zunaj pod nadzorstvom. Vsako jutro maša — izborna

napráva; lovek lahko vsaj pol ure mirno in s pridom bere. V stra-

nišu zanejo kmalu skeleti oi; e je oblano, moraš užgati sveo,

v smradu se še ta skuja."

„Nazadnje se izkaže, da ste isto nedolžni," je dejal vodja

pikro. „A ne mislite, da bijem samega sebe po zobeh. Tudi zdaj

vam priporoam sveto pismo, predvsem novi zákon, starega v pri-

reditvi, kakor jih nájdete v knjižnici. Z novim vam lahko jaz po-

strežem — krásna, popolná izdaja od lani. Izberite si kakega

evangelista. dejanja apoštolov, kar hoete."

„e že smem izbirati —• dajte mi Apokalipso," je prosil Abdul.

Vodja je nekoliko pomolal, nato je zinil

:

„Kako ste udni! Saj pravim, zmerom izberetc tisto, kar je

najmanj za vas."

„Pravkar ste mi ponujali ves novi zákon."

„Apokalipsa je za vas pretežka, ne boste je razumeli. Ali pa

je boste razumeli, kakor boste sami hoteli."

„Zakaj pa so te rei tako pisane, da razume vsakdo, kakor

sam hoe? Vi jo razumete vendar tudi, kakor sami hoete, in cer-

kveni razlagatelji tudi, kakor sami hoejo."

„Vidim, da sem res predolgo molal. Pridite zopet v pondcljek.

Evangelje pa bi vam res priporoal."

„Hvala. Drugikrat."
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Jež je hitel stiskati Abdulu roko:

„Sakramiš, kako si ga klestil ! Dobro si mu jiii solil."

Abdul se je malo menil za Ježevo priznanje. Z ravnateljem

sta skoro však teden o vsem mogoem debatirala. Izpreobrnitve ni

bilo. Polagoma je postajal Abdul opreznejši in previdnejši. Vodja

se je trudil, kako bi izvlekel iz njega ražne pomisleke, da mu jih

ovrže. Toda Abdulu se je videlo, da pozná že vnaprej odgovore,

ki ga ne bodo zadovoljili. Ugovarjati se je navelial, in e je vodja

kaj zahteval, je obljubil, da se bo potrudil, kolikor bo v njegovi

moci. Pa kaj, ko ni bilo v njegovi moci!

Le ena poznejših debát je bila tako živahna kakor prvá. Jež

se je samega zadošenja skoro valjal po tleh.

Med ožje znance je štel Abdul tudi dva muzikanta: Narleta,

ki se je uspešno ukvarjal z vsemi glasbili od klavirja in vijoline do

kontrabasa in bobna, in Jareta, babjega ženšurja z desetimi Iju-

bicami — devet pravih, iz mesa in krvi, ki so se zmerom menjavale,

in ena stalna, njegova vijolina. Narlé in Jaré sta však dan koncer-

tirala in Abdul je tvoril obinstvo pri teh koncertih. Stal je kakor

prikovan in gledal skozi okno kamorkoli. Gotove skladbe sta mu
morala ponavljati po trikrát, petkrat in ez. Ta koncertná deteljica

je vasih sama sebi rada malo ponagajala.

Narlé, ki si je znal tudi drugae ograditi sredi paragrafov in

predpisov isto svoje, nekam umetniško [življenje, si je dal, kakor

že nešktokrat, nekega lepega pomladnega dne dopust. Nekaj je

pripomogla matematika, ki mu je smrdela oddale, nekaj solnna
pomlad, jasne gore v daljavi, nová železnica in domotožje, da se

je tisto jutro pod starim, zaprašenim orlom nad gimnazijskimi vráti

izmuznil natihem po stranskem izhodu proti postaji. Zveer se je

vrnil in poroal o domai gnjati in rujni kapljici. Jaretu je oznanil,

naj priakuje drugi dan razglednico, ki mu jo je poslal od doma.
Razglednica je prišla in z žensko pisavo in zaljubljeno vsebino kom-
promitirala pri vodstvu revo Jareta, o katerem je vodja itak sumil,

da se mu dekleta bolj dopadejo, nego je za kršanskega loveka
potrebno. Še huje pa je razglednica zadela Abdula. isto spodaj je

stalo namre: „P. S. Iskren pozdrav indiferentistu Abdulu!"

„Glej, da te ne dene iz kože!" je sváril Jež Abdula. „Sicer pa

bomo stali pri vratih. e ti bo huda predla — zanesi se na te pesti."

Stali smo res, pesti pa niso prišle do veljave.

„Lepe rei. Torej vi ste znani po svetu kot indiferentist?" je

sikal vodja.
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„Najbrž kaka sala," se je bránil Abdul.

„O, prijatelj, ko bi tudi bila sala: v takih reeh so šále najbolj

zanesljiv reflektor. Tista beseda vas vsega tako imenitno oznai, da

bi zaman iskal primernejše. V vsem svojem obnašanju, tudi pred

mojimi omi, ste pravi, pristen indiferentist. In veste, kaj se to pravi?

Mlanemu grozi Gospod: Ker nisi ne gorak ne mrzel, temve mlaen,

te izpljujem iz svojih ust. Vi pa ste ve nego mlani, vi ste —
otopeli. Prej se mi je vasih zdelo, da hoete iz góle mladostne

objesti pokazati, kako ste zreli in samostojni. Naj pokaže, sem si

mislil, bo že sam videl, kako je smešen. A malo po malo sem

moral spoznati, da to ni objest, temve — zakrknjenost. Da, za-

krknjenost, najhujša nadloga loveške duše. Da ste v tako mladih

letih tako globoko padli, se mi zdi nemogoe, nemogoe. Vi preve

mislite."

„In vi premalo."

„Zdaj se drznete —•?"

„e vam je resnica tako malo Ijuba, lahko umaknem svojo

trditev. Vem, da móram spoštovati svoje predstojnike in zato mar-

sikaj zamolati."

„Le nikar tako velikodušno. Vi zamolite zmerom še preve.

Tako ste zaljubljeni sami vaše, da se vam zdijo celo vaši pred-

stojniki za vas preneumni. Vi gledate samega sebe v arobni svetlobi,

zaživeli ste se v pozo nerazumljivega ženija, ki se bori z malen-

kostnimi, ozkimi razmerami. eprav ne marate debatirati z menoj,

ne mislite, da vas nisem izpregledal! Vaš molk in vaše obnašanje

povesta stokrát ve nego vse vaše besede. V tem hipu, ko govorim

z vami, se vaš pogled udi moji omejenosti, zabitosti in bigotnosti

in mi že prisoja v vaši bodoi biografiji klavrno vlogo nerodnega

vzgojitelja, ki ni umel izbrusiti od narave zaupanega mu bisera."

„Biser se bo že kako izbrusil, e je res biser — in vi boste

imeli pri tem glavni delež. Že danes utim, kako neprecenljivo

mnogo vam dolgujem. Obžalujem le, da vam ne morem v vsaki

malenkosti ugoditi. Vi pa se zapiite ravno v te malenkosti in jih

tirate v gorostasnost. O vlogi, ki mi jo tako jezuitsko insinuirate,

se mi nikoli niti sanjalo ni. Pa pa se zdaj vi sami silite v neko

vlogo, ki je bolje, da je ne oznaim natanneje."

„Vi bi radi bili hvaležni in hkratu nehvaležni. A pri vsej vaši

geniálnosti se vam to ne bo posreilo. Vi veste, zakaj ste tukaj,

kakšen je namen te hiše — torej?"

„Torej móram hoditi k adoraciji — radi vas?"
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„V telí hudobnili zbodljajih se káže vsa vaša zaslepljenost.

Povdarjam znova: zašli ste že groziio dale. Pazite, kakšen bo

konec vaše poti. e ne krenete kmalu na pravo stezo, vam lahko

z gotovostjo povem, da dirjate v svojo pogubo."

„Hvala na preprijazni prorokbi."

„Tako mladi — pa tako cinini! Vsaka beseda, ki jo izreete,

odgrne nov zastor od vaše notranjosti. In pogled v to notranjost

je obupen : vse razjedeno, vse poparjeno, vsc nagnito. Zakaj vidite

v meni zmerom le svojega nasprotnika, mladi prijatelj? In kaj po-

reete, e vam razodenem, da vas že dolgo obudujem, da obudujem
mo vaše mlade volje? Med življenjem v teh zidovih in vašo no-

tranjostjo zija širok prepad, ki ste ga znali dolgo prikrivati in ga

še zdaj uspešno prikrivate. Na zunaj ste še danes vzoren gojenec.

Kar ste tukaj, niste prekršili nikoli nobenega predpisa. Toda ne

rka, duh je, ki oživlja. In tega dúha pri vas ni. Kako ste ga za-

pravili, veste le vi in — bog. Ne maral bi se siliti proti vaši volji

v vaše srce, a ko ste mi ga nehote in nevede polovico že odkrili,

mislim, da imam kot vaš predstojnik dolžnost vas vsaj prositi, da

mi odgrnete še drugo, zanimivejšo polovico, da mi poveste, kaj je

zasekalo tako naenkrat v vaše življenje, kaj je povzroilo tisti usode-

poln preobrat. Zaupajte prijatelju, ki vam hoe dobro in želi samo
vašo sreo."

„Premelike so vaše besede, sladkoba za ženské. Jaz vam bom
neznansko hvaležen, e pustite na miru vse zastore in prepade in

me odslovite."

„Bog z vami! Uverjen sem, da si še premislitc in potrkate

zopet sami na moje duri."

„Morebiti."

„Diplomat, diplomat!" mu je estital Jež na hodniku. „Dobro
si ga krotil. Kadar se loti mene ta spaka, zane plesati in divjati —
zadnji ste slišali v dvorano, kako se je tresel strop pod njegovo

peto. Navadno mi zastane sapa, da mu vse obljubim, samo da me
pusti živega ven. Pred tabo pa ima rešpekt, salament ga ima!"

Abdul si ni premislil in ni potrkal ve na duri.

I Konec priliudnji.)
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Dr. Fr. Ileši:

Ilirski „prognani kralji".

O nim, ki so ob koncu XVIII. in zaetkom XIX. stoletja prvi zapluli

v romantino strujo mišljenja, so Slovani, istiniti ali namišljeni,

slúžili za zgled njih zgodovinsko-filozofske teorije.

Mislimo pri tem osobito na Nemce, kakor je bil Herder. Malo

pa vemo o tem, v kakem odnošaju je bila slovanská „prvotnost in

pestrá prirodnost" s francosko romantiko; še manj o tem, ali so

vojaški in državnopolitini stiki Francozov s slovanskim jugom za

Napoleonove Ilirije kaj vplivali na kulturno smer Rousseaujevih

zemljakov.

Do pred kratkim nam je veini bil neznan román grofice Wynne-

Orsini Rosenberg: „Morlaki" 1788, ki nam sedaj o njem poroa

„Srpski knj. glasnik" (1913). Madame de Stael poznamo bolj iz

nemške literárne zgodovine nego po njenem románu „Korinna"

(Corinne, 1807), katerega junakinja sanjari iz Benetek preko morja

o zanimivi divjosti istrske in dalmatinske obale ter o dalmatinskih

narodnih pesnikih-improvizatorjih.

Poznamo FrancozaCharlesa No diera, ki je bil za Napoleonove

Ilirije nekoliko aša urednik narodnega lista „Télégrapha" v Ljubljani.

Njegov román „Ivan Žbogar" je Kržišnik prevel na slovenskí jezik (v

listku „Slov. národa" 1886). Veliki Anglež Byron je poznal „Ivana

Žbogarja" in Napoleon je na otoku Sv. Helene neko prebil celo

noc, itajo Nodierov román ter na straneh pripisoval svoje beležke.

Kolikor pa vem, se v Slovencih dosle ni natanneje raziskavalo, kako

vlogo je ta román jugoslovanskega „poprirodnelega" junaka-hajduka

igral v francoski literaturi; in vendar ni samo francoski romantik

Chateaubriand bas Nodiera imenoval svojega „dragega uenca", ampak

V. Hugo celo svojega „uiteija". V Nodierjevem pariškem stanovanju

se je „ob plesu kadrilj ustvarjala slávna šola romantizma" (Skerli).

Nodier, ki je 1821 izdal sicer neuspelo mistifikacijo jugoslovanskih

narodnih pesmi v francoskem jeziku („Smarra" = Mora ?, novele in

pesmi), in pa Prosper Mérimée s slino mistifikacijo „Gusle" (La

Guzla) sta zastopnika ilirske romantike med Francozi ter oeta apo-

kriínega Ilirstva, ki pa je imelo ta dobri uinek, da so se preko

njega možje, kakor Mickiewicz in Puškin, zaeli zanimati za srbo-

hrvatske národne pesmi.
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O teh zanimivih kulturnih vezeh južnega Slovanstva s fran-

cosko kulturo je priobil srbskí literami historik dr. Jovan Skerli
zanimivo študijo: „Francoski romantiari i srpska národná poezija". '

Tu je analiziran posebe Nodierjev „Ivan Žbogar" in Mériméejeva

„Ouzla". Pred tremi leti (1911) je Srb Vojislav M. Jovanovi
izdal knjigo o jugoslovanski narodni poeziji v francoski književnosti. -

V „Letopisu" novosadske „Matice Srpske" za 1. 1913 (knjiga

293 si.) je Milan C uri n priobil študijo „Daudet i Ilirstvo" in z

njo opozoril na Daudetov román „Les rois en Exil" (1879),

ki ga je prezri tudi Vojislav M. Jovanovi.

Curinova študija mi je bila pôvod, da sem jel itati srbskí

prevod tega romána, ki je pod naslovom „Prognani kraljevi, Pariskí

román" ízšel v Panevu 1. 1881. ^.

as dogodkom Daudetovega romána je 1. 1872., po francosko-

nemškí vojni, ozíroma po dogodkih pariške komúne, torej zaetkom
današnje francoske republike.

V prognanstvu žive v Parížu kralj westfalskí, kraljíca gališka,

kralj palermski, vojvoda palmskí in kralj ilirski Kristijan II., ki je

star le še nekoliko nad 30 let, s kraljico Frideriko in s síniem
Karlom Aleksejem Leopoldom, ki ima priimek — skoro lastno ime —
„gróf zadarskí". Kristijaii se je kot kralj zval „kralj Ilirije in Dal-

macije, veliki vojvoda Bosne in Hercegovine" ter je stoloval v

Ljubljani. Njegova ilirska krona je bila 600 let stará, ena najlepših

kron v Evropi.

Prognana je bila kraljevska rodbina vsled ene izmed onih na-

rodnih bun, ki loveka spominjajo zemeljskih potresov in ki za

njimi pridejo velikánske erupcije. „Ah, srce národov ni zvestejše od

srca kraljev!" ... V Iliriji, ki je prej dala svoji kraljevski rodovini

toliko svetkovin, so nastala nesporazumljenja, svojevoljnosti, neza-

upnosti, nazadnje mržnja, ona strašná mržnja cele zemlje, mržnja,

ki jo je kraljica Friderika utila v vzduhu, v moleih ulicah, v

ironijskih pogledih, v tresenju povešenega ela, zbog esar se je

stískala na dno koije, kadar se je za hip popeljala ven.

' U Mostaru, 19(J8, str. 79. — Izprva ianki v .Srpskcm kuj. glasniku" 1901.

Prirn. tudi Matica v .Archív fiir sláv. Piiilologie" XVIII- XIX. (Posnetck Skcrlicvili

študij). Loiiis I.cger v ,La nouvelle Revue" 15. jun. 1908 (.Srpski knj. glasnik"

1908, 1. sept). O Jovanovievi knjigi: .Srpski knj. glasnik 1911, 1. in 16 jun.

- „La Guzla de Prosper Mérimée', Paris 1911. Libraire Hachette et C-ie XI

+ 566.

3 Dramatiziran je Daudetov francoski román v angleškem jeziku.
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Kralj je popušal ; odpustil je svojega sicer zaslužnega dvor-

skega vojnega naelnika generála Rosená, ki se je nekdaj zmagovito

bil s Turki pri Mostaru in Livnu in s rnogorci, ter poveril svoje

zaupanje liberalcu, da bi na ta nain šel v susret novim idejam,

a na škodo stránke, ki so jo v Ljubljani zvali kraljiino. Pa zaman

;

tri leta po odpustitvi Rosená, ki je živec v Parizu ostal zvest svo-

jemu kralju in kraljevski ideji, je izbruhnila revolucija.

O, kraljica še živo vidi vse te dogodke! Streljajo na njeno

okno; ministri so vznemirjeni zblazneli od strahu; prosijo kralja, da

naj odstopi . . . potem so vsi bežali v seljaški obleki ponoi preko

planine . . . Sela so vzbunjena in polna vika, pijana od svobode,

kakor mesta ... na vseh straneh po vrhovih ognji v znak radosti...

Vsa srena je bila kraljica, ko je v neki kolibi dobila mleka za

sinia . . . Konno se je ojunaila ter dala kralju misel, da se za-

tvorí v Dubrovník, ki je ostal zvest. (V Dalmaciji je republikánska

misel malo dale zasegla). A tu je bilo dva meseca trpljenja in

strahu: mesto obkoljeno, obstreljevano, kraljevi bolan; konno tužno

vkrcavanje na francosko ladjo ... Za njimi pa se s kraljevskega

dvorca vije nová zastáva ilirske republike.

Tako so pribežali v Pariz, kjer so porušené Tuillerije jasno

govorile o strahotah revolucije. Pariz se je radi junaške obrane Du-

brovníka zanimal za ilirskega kralja in kraljico ; ilustrovaní listi so

donášali njune slike.

Iz Ilirije so prognanci dobivali cesto prekrásne novice, eš,

republika nima tam korea, ker ni imela prošlosti, niti svojega heroja.

Neko je pa Friderika vzela v roke novine „Brzoteka Ilirskega"

(Courir Illyrien), ki je poroal o seji Ijubljanskega sabora in o njega

sklepu, da se prognanemu kralju vrnejo vsa kronska dobra, preko

200 milijonov, ako se Kristijan zase in za svoje naslednike odree

prestolu ilirskemu.

Kristijan se je bil v Parizu brž oklenil slasti pariškega življenja

ter je rad opušal misel na kako zopetno osvajanje ilirskega kra-

Ijestva; ne tako pa kraljica Friderika. Po mnogih trudili je dosegla,

da se je ilirska emigracija v Parizu pripravila za „ekspedicijo" v

Ilirijo, ki pa se je žalostno konala.

Kralj Kristijan na svoji „ekspediciji" ne pride dalje nego do

Fontainbleauja ; s svojo Ijubeznijo ga zadrži lepa židovka, ki jo je

je on dvignil za „knjeginjo spljetsko". Kristijan je pa bolj rojen

za Ijubezen nego za kraljevanje („ amoureux Sláve"). Med tem se

je ekspedicija sama izkušala pri Dubrovníku izkrcati , a zaman.
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Kristijan se odpove kroni na korist svojemu sinú, ki nastopi vlado

kot Leopold V.

Tako se je v pariškem življenju izgubil kralj ilirski. Bilo je

tako konevanje že hereditarno v njem ; njegov oe se je bil uniil

v Ijubezni in njegov ded je bil umri v sramotnem deliriju. Oividno

pa je na mehko strán nagibala tudi njegova slovanská narava —
bil je nežen „Slovinec", na katerem ne ostanejo dolgo niti najjaji

vtiski. Friderika je dobro poznala „to Slovinsko prirodo, žestoko in

mehko, drhtavo in lomko ; imela je tolikokrat priliko, odpušati za-

blode svojega soproga, loveka — deteta, ki je ohranil od detinstva

vse, Ijubkost, smeh, pa tudi srepo ud. Tako cesto ga je pred seboj

gledala na kolenih po kakem pregrešku, kjer je na kocko deval

svojo sreo in svoje dostojanstvo . . . Tudi njega je cesto zapekla

vest, „zmešaiio in naivno kesanjé Slovinca in katolíka." Poleg vsega

lahkoživstva se je spominjal Kristijan svoje katoliške vzgoje in se

je obdajal s pobožnimi predmeti; sredi pijanosti je segel v žep po

rožnem vencu, ki ga je imel vedno s seboj. Pri prodaji svoje krone

se je pokazal „nezanesljivega Slovinca, ki so ga odgojili jezuiti."

Le strastno nagnjenje do lepe pariške židovke je v njem premagalo

„Slovinca in rimokatolika, ki so ga od malih nog zabávali s priami o

razbojništvih in satanskih nedelih skitniških židov v njegovi deželi."

Dvor kralja ilirskega je seveda slovanskí. Kristijan sam je

„Slovinec", ki se v Parizu trudi govoriti francoski, a govori z lahkim

jecljanjem italijanskim ; tudi kraljica Friderika je robustná Dalmatinka,

a je v nasprotju s svojim môžem ozbiljnega lica in politinega miš-

Ijenja; njeno elo je „bolj nizko in zato zopet ponosno" ; vzgojena

je bila v Monakovem. Njena služkinja, Dalmatinka Pea, govori v

svežem dalmatinskem nareju, zvonem in trdem, ter ima na glavi

belo povezao in oni veliki robec z rdeim vezenjem, kakor jih

nosijo Dalmatinke.

Kakor da jih je napisal slovanskí publicist, se itajo te le

Daudetove besede, eš, v pariški agenturi za tujce so razumeli in

govorili vse jezik2 razen ruskega, ker Rusi govore vse jezikc, samo
svojega ne.

Poleg Slovanov in Francozov vidimo tudi Nemca Sprichta, ki

Ijubi, kar je romantino, gradove, doline, razvaline, ter je strastno

zavzet za srednji vek..

Med pariškimi prognanci in njih ilirsko domovino posreduje

najbolj kraljiin izpovednik fra Alfej. Kot sin ilirskega ribia je

ohranil Alfej staro mornarsko in razbojniško kri tudi takrat, ko je v
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samostansko-sveeniški karijeri dospel že visoko. Lice tega ilirskega

samostanca je bilo gusarsko; kri, držanje in poteze na obrazu

so mu bile kakor pri onih uskokih, ujedali in razbojnikih na latin-

skih morjih. Najbolj vnet „kraljevec" ali rojalist pa je Elysée Méraut,

iz južne Francije doma, odgojitelj mladému grofu zaderskemu.

Méraut razlaga kraljeviu „dogmo božanskega pravá" ter stavi kralje

in njih poziv na zemlji med národ in Boga.

Mono nas v tem ilirskem románu zanima cesto omenjanje

gusel in narodnih pesmi. Kristijan piše Ijubavno pismo v francoskem

jeziku, ki je pa izpremešano z vsem mogoim cvetjem njegove ná-

rodne poezije, vzporejajoe drago z goleimi golobicami itd. Zlasti

važen pa je v tem oziru opis bála v palai Rosenovi pred odhodom

„ekspedicije" iz Pariza. Za ta opis mu je temelj in ozadje dalo sa-

lonsko življenje poljske kneginje Hodzko, katere mož je pred Legerom

bil profesor slavistike v Parizu (okoli 1859), in pa francosko pisa-

teljsko pero pisateljice kneginje Koljcov-Masalske, ki je Francozom

1845 pripovedovala srbsko narodno pesem : „Mali Radojica". Na tem

balu so zagodle tudi gusle. „Kar je bilo Slovanov v družbi, vse

je zatrepetalo, ko je zaznalo zvoke gusel . .
." Brnele so kakor

valovi, ki se premikajo, vzpenjajo, rasto, širijo. Težak oblak, poln

bliskovine, ki ga zdaj pa zdaj živejši poteg z godalom preara z

bliski; a kmalu se izvije iz tega buren, ustven junaški ritem ná-

rodne pesmi, himne in plesa v isti mah, one pesmi o Radojici, ki se v

Iliriji poje ob vsakem veselju, v vsakem boju in vsekakor predstavlja

dvojaki znaaj svoje staré legende. Hajduk Radojica je pal Turkom

v roke, pa se uinil mrtvega, da bi mogel utei. Naložili so ogenj

na njegove grudi; hajduk se niti ne namrdnc ; deli so mu v nedra

kao prisojkinjo, udarili mu dvajset klincev pod nohte, pa se ne

mäkne, kakor da je od kamea. Sedaj so dovedli Hajkunu, naj-

vejo in najvišjo devojko v Zadru, ki je zaela plesati, pevajo na-

rodno pesem ilirsko. im je zaela plesati, im je zaul Radojica,

kako zvene cekini na ogrlici devojke, kako se tresejo kite na njenem

pasu, pa se je nasmehnil, progledal in bi bil poginil, da ni z enim

skokom prišla k njemu plesalka in mu vrgla na živo lice svilen

robec, s katerim je zakitila svoj ples. S tem se je rešil hajduk in

evo, zakaj se izza 200 let ona národná ilirska pesem zove pesem

Radojiina. Ko so jo zauli pod nebom prognanstva, so vsi Ilirci

prebledeli, moški in ženské. Ta poziv gusel je bil glas samé do-

movine . . . Ono veliko težko godalo je godlo ne po žicah, ampak

po živcih.
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Dasi je Napoleonove Ilirije politino središe bila Ljubljana,

so Francozi vendarle bistvo svojega Ilirstva iskali v hrv.-srbskih

pokrajinah; nekaj zato, ker so šele od tam zavladali naše provincije,

nekaj zato, ker jih je Dubrovník s svojo prošlostjo in reprezentativ-

nostjo oividno znal zase zavzeti, nekaj menda zaradi odlinosti in

vážnosti vojaške granice, a v literarno-kulturnili krogih zato, ker so

jim te pokrajine s svojim junaškim hajduštvom in s svojo narodno

poezijo potrjevale možnost njih romantinega ideala.

Vsekakor pa se francosko Ilirstvo ujema s politino Napo-

leonovo tvorbo. „llirija" je Daudetu isto ozemlje kakor Nodieru

:

Ljubljana -Dubrovnik-Zadar. Zato pa tudi smemo Daudetov román

z Nodierjevim staviti v eno zgodovinsko vrsto. Naravno, da jima

je tudi splošni znaaj isti, namre romantien, Morda se Dau-

detova romantika najlepše vidi v lepi Parižanki, ki se je Kristijanu

vdala ne kot osebi, ampak kot kralju ilirskemu.

Žrtvovala se je oni ideálni kroni, ki jo je zrla skozi legende

in vsakdanje ter romantine knjige, kakor žarek okoli glave, nad

sebinim in strastnim licem svojega Ijubavnika.

Veliká je asovna razlika med Nodierjem in Daudetom. In

vendar pri obeh ilirska romantika ! Kaj je bilo Daudetu pôvod, da

se je lotil také snovi? Odkod mu snov sama? Na taká vprašanja

deloma odgovarja Curin, a ne tako, da bi ne preostalo vprašanj.

Mi bi še vprašali: Zakaj imata ilirski kralj in ilirska kraljica

neslovanski imeni: Kristijan, Friderika?

Književna poroila

Anton Funtek, Tekma. Dráma v treh dejanjih. (Knezova knjižnica, XX. zve-

zck.) Izdala .Matica Slovenska". V Ljubljani 1913. 8^. 77 str.

Vsebina je znana, klasino enostavna: Lesovin, ravnatelj umctniškc akadcmije,

podleže v tekmi z mladim kiparjem Danejem, svojim uencem, ki si s siavo pribori

tudi Lesovinovo her, institutko Stano, in pritira njenega astihlepnega oeta nehote

do uniujoe katastrofe.

Pisatelj poroa: „Ko se je uprizorila „Tekma" v Ljubljani in potem v Zagrebu,

so se pojavila v ocenah mnenja, ki so ji podtikaia ražne tendence. Zlasti so neka-

teri videli v drami boj med .mladimi" in „starimi", celo (v Zagrebu) med mlado

in staro umetniško strujo na — Kranjskem! Najve so bile ternu mnenju pôvod

glediškc beležke, ki jih je pred uprizoritvijo priobevalo dnevno asopisje.* (str. 5).

V resnici smešno: v drami zmagajo .mladi", pisatelja pa prišteva javnost med „staré",

solídne konservativce, dasi se sam menda nikamor ne šili Radi se torej pokorimo
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avtorjevemu povelju, naj se .Tekma" smatra za tragedijo astihlepnosti.

Vendar si obinstvo gotovo niti od pesnika samega ne bo dalo dopovedati, naj v

„Tekmi" ne iše boja med „mladiini" in „starimi" ; ker je ta boj resnini in edini

predmet dráme, boj med „starimi" in „mladimi" vobe, kakor se odigrava križemsvet,

tudi na ozkem slovenskem ozemlju, dan na dan v tisoerih pestrih varijantah. Le-

sovin izlaja nad „nadobudnega" Daneja tisto staro, za „mlade" tako sladko pesem :

„Da. Mladi ste še. In zato mislite, da morate biti ponižni. Da ste ponižni. Pa ste

ponižni samo na videz. V srcu utite mo práv zato, ker ste mladi. Ponižni niste,

ampak ponosni ste. In prevzetnost se tudi že giblje v vas. To je vselej tako. —
Molite! — Jaz pa sem star. Je-li, zato sem že izrpal svoje moci, telesne in du-

ševne? O, pojdite mi s svojo hvaležnostjo! To je hinavstvo. Hinavstvo je. Morda

se ga niti še ne zavedate. In jaz — emu bi tudi jaz uganjal hinavstvo? Da, mladi

mož — resnino se utim ponižanega vprio vas. Doli s krinko! Vi ste meni po-

osebljena mladost — vi ste zastopnik tiste odurne množice, ki hoe preko naših

mrtvih teles do cilja". (Str. 27).

S „Tekmo" je slovenská književnost obogatela za eno tistih maloštevilnih,

objektivno umetniških del, ki nekaj zaležejo in spravijo mladega poroevalca v pri-

jetno zadrego, da ne ve, kako bi zadosti spoštljivo poroal. Jezik je gladek, jedrnat,

izišen, dialóg spreten in živahen, razporejevalna in razvojna tehnika vzorná, zna-

aji ostro, temperamentno ortani, scenine opazke tone, dikcija naravna, presekaná,

polna kratkih stavkov, uinkovitih anakolutov, kakor jih zahteva pozornica. „Tekma"

je zopet enkrat eklatantno izpodbila ono ne popolnoma neosnovano, bridko spo-

znanje, da se slovenskému pisatelju na odrú le prerado spodrsne.

Pastúškin.

Ilustrovani narodni koledar za leto 1914. Uredil Janko L eš n i ar. Leto

XXV. Lastnina, zaloga in tisk Zvezne tiskarne v Celju. ?f>. 143 str. -f- Oglasi

Broš. 1 K.

Vsebina in oprema zaostajata za prejšnjimi letniki; posebno obutno je po-

manjkanje izvirne beletrije. Prevoda iz Vazova („rni junák") in Potapenka
(„Sramovala sta se") bi laliko bila boljša; iz klasinega romána Selme Lagerlôf

„Gôsta Berling" nam je podal M. V. Brezovnik skromen odlomek. — Po-

horski razpravlja o razmerju slovenské inteligence do katoliške vere in njenih

predstaviteljih ter skúša pojasniti vzroke prepadá med obema. — Dr. Fr. lleši
je objavil avtobiografijo našega rojaka Bož. Štiftarja. Med ražne zanimivosti je

zašlo tudi dovolj gostobesednosti. rtica bi pridobila, ako bi ji bil izdajatclj obrúsil

še ostale gre Štiftarjeve slovenšine in jo izpopolnil glede literarnega delovanja

našega marljivega publicista. — „Kratek prcgled zgodovine srbskcga in bolgarskega

národa" (120—132) ima namen „podati ncko ogrodje za poljudna predavanja o

Jugoslovanstvu". Obseg je mnogo preskromen, da bi razpravica mogla dosei svoj

namen
;
pa tudi marsikatera trditev v prvih poglavjih utegne naleteti na odpor pri

temeljitejših poznavateljih jugoslovanske zgodovine. — in—
Slovenskí sokolski koledar za 1.1914. Uredil dr. Gv. Sajovic. IX. letnik.

Izdal in založil Vaditcljski zbor Sokola v Kranju. 1914. M. 80. 154 str. -\- Oglasi

Cena 1 K.

Vestno sestavljen koledar nam nudi popolno sliko našega sokolstva v mi-

nolem letu. Strokovni del prináša ražne aktuálne lanke priznanih pisateljev na

tem polju, g. urednik pa je pregledno sestavil obširni statistini del, ki dajc knjižici

trajno vrednost.
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Publikacije „Sociálne matice" v Gorici za 1. 1913. — Ravnokar je razpo-

slala najmlajša med našimi „Maticami" svojim ianom prvé publikacije, ki naj širijo

.med vsemi sloji umevanje sodobnili gospodarskih, dtžavnih in prirodoslovnih pro-

blémov" : 1. Geološki izprehodi po Goriškem. Predával v .Narodni prosveti" v

Gorici 1. 1912, prof. Ferd. Seidl. (Glej poroilo dr. P. Gro š I ja v febr. štev.

„Lj. zvona", str. 101). — 2. O bistvu življenja. Spisal in govoril na predavanju

„Národne prosvete" v Gorici dr. Boris Zarnik. (Glej zgoraj str. 131— 135.) — 3.

Dr. Ivan Ž ma v c, Ozdravljenje socialnega življenja z vporabo prirodosloyja. Po-

Ijudni podneti k rešitvi socialnega vprašanja v zmislu vzgoje k delovnemu pravú.

— 4. Dr. Karel Slanc, Zadruga in njen pomen v razvoju ioveštva. — 5. Dr. K.

Ozval d, Sredniešolska vzgoja. (Prosvetna knjižnica, zv. 63). O tej piiblikaciji je

poroal „Lj. zvon" 1912, str. 389. 6. J. U. Dr. Vekoslav Kisovec, Delavsko

zavarovanje proti nezgodam.

Publikacije „Slovenské šolske matice" za 1. 1913: 1. Viktor Bežek,
Obno vzgojeslovje z dušesiovnim uvedom. A. Osnovni nauki iz dušeslovja. (.Pe-

dagoške une knjige", I.) — 2. Domoznanstveni pouk v ijudski soli. (Konec.)

Sestavila Eliza Kukovec. — Posebno ukoslovje raunanja v Ijudski soli. 4. snopi.

Spisal šol. svet. Luka La v ta r. — 3. Flóra slovenskih dežel. 2. snopi. Sestavil

Julij Glowacki, uredil dr. L. Poljanec. („Poljudno-znanstvena knjižnica",

III. zvezek.) — 4. Pedagoški letopis. XIII. zvezek. Uredil H. Schreiner. — O prvi

in etrti publikaciji priobimo poroilo v prihodnji številki.

I. S. Turgenjev, Dim. Preveo Mirko Divkovié. Inicijali i naslov T. Kriz-

mana. U Zagrebu 1913. Izdanje Matice Hrvatske. 8^. 192 str.

„Dim", ki ga imamo tudi Slovenci v domaem prevodu, je nastal leta 1867,

torej v oni plodoviti in pomembni dobi, ki jo je pisatelj prebil veinoma v svoji

vili v kopališu Baden-Baden (1863— 1870). Nejunaški junák povesti je Litvinov, ki

omahuje od demonske Irine do vdane Tatjane in nazaj k Irini, svoji ženski-usodi.

Milieu je tisla ruská družba v Nemiji, ki jo je imel zapadnjak Turgenjev v niislih,

ko je molil: „Gospod, obvaruj ma rojakov!" Politiziranje — dim, filozofija —
dim, Ijubezen — dim, življenje — dim! V Litvinovi žalostní usodi riše pisatelj

svoje lastno življenje: le nekaj manjka, kar ni bilo pisatelju nikoli dim in kar mu
najbrž edino ni bilo dim : njegova umetnost. — Prevod je toliko spreten, da na-

vadno ne zabriše tudi najrahlejših subtilnosti finega ruskega formalista. Tone
opombe pod rto bodo obinstvu zelo dobrodošle. Pastúškin.

Sofoklove tragedije. Preveo Koloman Rac. U Zagrebu 1913. Izdala Matica

Hrvatska. 8". X+ 450 str.

Prevajanje starih klasikov je pri nas še v povojih. Vasi se jih loti kaka

plesniva filološka avtoriteta in nadleguje svoje sodobnike s tako zveriženimi tiradami,

da se rodoljub dvajsetega veka kar prekriža pred njim Kar je boljših krotiteljev

jezika, imajo sami s seboj dovolj opravka, nikar da bi se mogli resno poglobiti

v kaj tako moško zrelega, kot je na primer Sofoklej. Naši južni bratje, se zdi, so

v tem nekoliko na boljšem. Tudi priujoi prevod pria, da ga je ustvarila veša

roka. Hrvašina s svojimi mnogimi naglasi se zna pod izurjenim prevajalevim

peresom prilagoditi vsem težkoam muhaste grške metrike. V kratkem, jedrnatem

úvodu je prevajalec tono orisal Sofoklejevo književno delovanje, njegov pomen

in njegove zasluge za razvoj glediške umctnosti. Pastúškin.
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R. Maister:

Snubai.

H ej, oblaki, bratci veni,

kam tak burno se drvite

rez poljane solnca lane,

rez gorice zime site ?

In bahato, kakor v praznik,

bele iialje ste odeli

in peresa petelinja

za klobuke si pripeli.

In še dolge sivé brade

z vetrom ste si poesali,

da bi, gizdalini, danes

mlajši bili, bili žali.

In za vami še en bratcc

zasopihan težko hrká

in harmonika brenea
trdo mu po hrbtu trka.

Vi, oblaki, ste snubai!

O, jaz vem, kam se drvite:

po nevesto lepo, mlado

na jadranskí jug hititc.

Hitro nam jo pripeljite!

Komaj aká že zemljica,

da Pomlad — nevesta gorka

mrzla ji poljubi lica.

Hitro nam jo pripeljite

!

Pisano ji damo bálo,

bála bo iz samih cvctov,

solncc bo na njih sanjalo.

,Liubljanski zvon" XXXIV. 1914 4. 11
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Ivan Albreht:

Pisano ji damo bálo,

solnce bo na nji sanjalo,

solnce bo na nas sijalo

in z nevesto se igralo.

Prva postaja,

„iNe moci mi s solzami nog,

ne briši jih z lasmi,

saj kdor živi, la ni ubog —
ne boj se Magdaléna!" —

„Ah, Rabi, ti

moj veni, ti moj Bog ..."

In kakor v snu o mladili dnch

ji pal je z lic, iz duše grch . .

In dvignila se je do njcga,

do ela in do ust. —

Tedaj so vstali farizeji

in z divjo jezo so zbežali.

In Izrael ju je proklel.

J. R. Glaser:

Veer v planini.
v

Z<e je med veje

mrak zašel,

vec izplesti se ne more

;

glasno, glasneje

zvon zapel

je iz doline k tiama v gorc

Zadnji zvok iztrcpeta,

vse v tišini en! sami

;

tiha ti ob moji rami,

kakor da ve nisva dva . . .
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Ivan Cankar:

Ottakring.

n.

Misii, hitre lastavice, kdo bi vam bránil, kje je tista mo, da bi

vas iiklenila? Letíte, kamor vam je dano, še sam bi rad z

vami, poletel z vami na južno strán! —
Pavel Negoda je bil Slovenec; to se pravi, da je nosil svojo

domovino seboj. Ne samo v vseh svojih mislih, temve v vsaki kapljici

svoje krvi, v vsakem utripu svojega življenja, v vsakem pogledu, v

vsakem koraku. Kako Ijubijo domovino drugod, ne vem. Tisti Nemec,

ki ga poznám, — morda poznám najslabšega, — ne Ijubi domovine
;

baha se z njo, poveliuje jo z ogabnim napuhom
;
podoben je ne-

spametnemu zakonskemu môžu, ki svojim vinskim bratom pripo-

veduje o doti in lepoti svoje žene ter jo na tak nain sam peha

med vlauge. Pravá Ijubezen je sramežijiva, tiha, obzirna; skrila bi

se rada sama sebi. Kdor razkazuje po križpotih svojo pobožnost,

je Judež; kdor je davi na ocitni esti prepeval hvalo svoji domovini,

jo bo drevi zatajil ; kdor je na teše z imenitnimi besedami razkladal

Ijubezen ter prisegal zvestobo svoji nevešti, bo tisto no v bordelu

spal. Domovinska Ijubezen Slovenca je stvar isto brez primere in

podobe; ne da se nikakor opisati, ob nji se neha moja in vsaka

umetnost. Primerjati bi mogel to Ijubezen kvejemu z Ijubeznijo do

matere; do mtve matere, ki ne sliši ve nobene zakasnele molitve,

nobene prošnje za tolažbo in odpušenje, ne potrdi upanja, ki plaho

kljuje v srcu. Ob bežnem spominu, v enem trenotku premeri in

obuti lovek vseh tisoero stopenj Ijubezni, od najstrašnejše bo-

leine do najslajše radosti. Kdor Ijubi svojo domovino, jo z enim

samim objemom svoje misii obseže vso; ne samo nje, temve vse,

kar je kdaj ijubil in kar bo Ijubil kdaj pozneje. Zakaj ijubezen je

ena sama in nerazdeljiva; v en kratek utrip srca je stisnjeno vse —
mati, domovina, Bog.

Tako je gledal Pavel Negoda na južno strán. Casih je mahoma
segel v njegove misii vriš otrok, ki so se podili pod oknom.

Vzdignil je glavo ter se zaudil, kakor da se je vzdramil v isto

neznanem kraju, kamor je bil ponevedoma zablodil. Oglasil se je

zvonek smeh iz gospodinjine izbe ; ozrl se je na svetlo špranjo pod

11*
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durmi ter je za trenotek prisluhnil. Lastavice so poivalc, ali koj

so utonilc spet dalc v veerno zarjo.

Kamorkoli je pogledal, katcrekoli zgodbe iz svoje rane mladosti

se je domislil, povsod je bilo napisano z iieusmiljenimi rkami:

„Zgrešeno!" Saine šolske naloge so bile, nemarno, površno, brez

veselja pisane, zato, ker se je ukvarjal uenec z drugimi mislimi in

pošli. Vest, ta strogi in emerni uitelj, je delila odvezo in nare-

kovala pokoro brez soutja, z okrutno pravinostjo. Radovoljno se

je uklonil tej pravinosti, brez obotavljanja se je sam cbtožil svojili

greliov ter je brez godrnjanja sprejel pokoro, ki mu je bila pri-

sojena; tudi nikoli ni raunil, e je bila pokora prehuda.

Vsa njegova mladost je bila dolga, nikoli prekinjena vrsta zmot

in blodenj in trpljenja. Bilo je mnogo in razlinili pcsmi, a!i vse

so imele eno samo, tisokrat ponovljeno, trdo, neznosno melodijo,

ki se ji pravi beda. Velikokrat se je domislil žalostne poti v Ijub-

Ijansko šolo, tistega strašnega romanja, ki se mu je zdelo kakor

verná prispodoba njegovega življenja . . . Pusto, sivo jutro je bilo.

Mrzlo nebo je viselo nizko na golo ravan ; navsczgodaj je zaelo

rositi. Šla sta z materjo po hladni esti, poasi, upognjena, že ob

prvih korakih utrujena. Nista si upala izpregovoriti, v vsaki besedi

bi vztrepetalo ihtenje; še potrte misii bi bila rada skrila drug dru-

gemu. Pot bi ne bila dolga, ne dolga veselému srcu in ob solnnem

jutru. Štiri ure — en korak ; lastavica preleti morje, laen vrabec ne

prcfri plota. Komaj je bila v meglo zatonila domáca vas, se je

Pavlu zazdelo, da se je pot ustavila pred njima. Ves svet naokoli

je bil brez zaetka in brez konca, brezmejno in brezoblino morje

sivé megle, dežja in blata in bridkosti. Nobene lúi, niti blodnc

veše ne. Solnce je umrlo. asili se je vzdignila kraj poti visoka,

rna jagned — klic iz samote proti nebu, klic poln groze in obupa.

Tudi duša sama je bila vsa kakor to sivo morje megle in bridkosti;

in miscl, ki se je plaha vzdignila, je bila kakor ta rna jagned,

klic iz samote, poln groze in obupa. „Na ono strán stopi, da ne

boš hodil po lužah!" je rekla mati. „Saj je vseeno!" je odgovoril

osorno in je ni pogledal. „Saj je vseeno!" — ne to, da stopa po

lužah, namesto po trávi, temve vseeno je vse na svetu, kar je bilo

in kar je. Naj se nagne korec tega življenja na to ali ono strán,

izlila se bo iz njega rna bridkost. Naj zaokrene ta cesta na levo

ali na desno strán, držala bo zmerom iz megle v meglo, iz mraza

v mraz. Kam upaš, otrok, esa priakuješ? Od nikoder ni Ijubcga

pogleda, od nikoder prijazne besede, istega smeha. Razgaljcna
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sebinost ti bije v lice, hlad dilia od vsepovsod. In neusmiljeni godec

gode melodijo brez nehanja . . . beda, beda! Ni je pomoci, nobe-

nega upanja ni. „Vseeno je!" — kar preko luž! . . . Ozrl se je na

mater. „Ona hodi že dalj, sirota . . . emu hodi in kam? Saj je

vseeno!" Postala je za trenotek ter si otrla z robcem obraz, ki je

bil moker od dežja in od potu. „Ni treba dalje, rnati ! Saj poznám

pot, tudi strah me ni!" — „Še malo . .
." je rekla, „do tistih brez

tam!" — Onstran jarka je stala grua mladih, belih brez, isto po-

dobná grui izgubljenih otrok, v dežju prezebajoih in trepetajoih.

Tam sta se poslovila po šegi tistih Ijudi, ki jih je sram potrtosti in

Ijubezni; v roko si nista segla, komaj da sta se spogledala, besede

pa so bile celo nepotrebne , bile bi skoraj žaljive in pregrešne.

„Zbogom!" — „Zbogom!" Okrenila sta se tako poasi in težko,

kakor da jima blato ni segalo samo do gležnjev, temve do pasu.

ez sto korakov se je Pavel ozrl nazaj v meglo in práv takrat se

je ozrla tudi mati. Obadva sta narahlo zamahnila z roko, umeknila

hitro pogled in korak ter šla po svoji poli, glavo povešeno, hrbet

upognjen pod bremenom. In tedaj se je vzdignilo v njem kakor

divji upor zoper to krivino breme, naloženo mu od vsega zaetka

za greh, ki ga ni poznal in ki ga torej nikoli ni bil storil. Ce je

breme z žeblji pribito na pleca, pa v lužo, pa v jarek še s tem

sirotnim telesom, ki ga Bog ni bil ustvaril po svoji podobi ! . . . Stal

je na lesenem mostiu ; spodaj se je valila umazaná, rumena voda

naraslega potoka. Komaj se je bil s komolcema upri ob trhlo ograjo,

je odskoil ter stopal urno dalje po esti, vse po lužah in po raz-

oranem blatu. Ni ga bila strahopetnost pognala v beg. Ne straho-

petnost — kdo bi se bal postelje in spanja? Kaj je bilo? — Pavel

Negoda, kdo te je poklical zvesto in vsclej, kadar je bila polna

mera tvojega trpljenja? Ti sam si bil — tisti, ki je spal v tvoji

duši, ki je bil poln verc, upanja in Ijubezni in ki se je vzdramil,

kadar je bil dopolnjen as , . .

Misii, na pot v veselejše kraje! Kje so? Ali niste bile name-

njene v deželo solnca in Ijubezni? Kakor bieda zarja tone mladost

v daljavo, umira ; in srcu je mraz.

Njegova mladost je umrla práv ob tisti uri kakor njcgova mati.

Niti loil ni v svojem spominu obojih smrti. Kadar je pomislil na

svojo zgodnjo mladost, je ugledal materin obraz ; in ta obraz je

bil bied in bolan, malokdaj vesel, še v veselju plah. Obšla ga je

groza ob vsakem spominu na to dvojno smrt; ne groza pred smrtjo,

temve pred samim seboj. Kolikor bolj se je podoba materina po-
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mikala v daljavo, toliko veja je bila in sijajnejša, eznaturna iu

jo je obsevala. Kar je bilo neko tako majlino in neznatno, da se

mu ni zdelo pogleda in misii vredno, je zadobilo v daljavi svoj

silni pomen, svojo nebeško lepoto — nepoznano, ponevedoma in

ponemarnem izgubljeno, na vekomaj nedosegljivo. Od ure do ure

je bila svetlejša lepota v daljavi, od ure do ure grenkejša, neiz-

prosnejša v srcu bolest. „Cekinov sem imel v rokah vse polno,

bogastvo sem imel, da mu ni bilo enakega na svetu, pa sem ga

potrosil brez vešti in pameti. Zdaj stoji na esti siromak, prezeba

in prosi milošine in si bije s pestjo na grešna prsa!" . . . Mati je

ležala na postelji bela in mrzla. Jokal ni, tudi ni obutil posebne

boleine. Le zelo truden je bil in zeblo ga je. Poglavitno je želel

natihem, „da bi bilo že vse to pri kraju", zavedal pa se je natanko

odurne brezsrnosti te želje. V izbi je bilo nekaj žensk; zoperne so

mu bile, ker so govorile s ponarejenim, vzdiliujoe šepetajoim

glasom ter poihtevale mukoma in brez solz. „emu se pretvarjajo,

saj se še meni ne zdi vredno!" Stopil je na prag in si prižgal

cigareto. Zunaj se je mrailo, pihal je liladen jesenski veter, dišalo

je po snegu. Napotil se je v bližnjo krmo ter si naroil žganja.

V kmi je že gorela svetilka, debela krmarica je zastirala okna.

Pogledala ga je nekoliko zaudena. „Kako pa z matcrjo?" Zamahnil

je malomarno z roko. „Je konec!" Na stežaj je odprla oi, zmajala

je z glavo ter zavzdihnila globoko iz dna. „Saj pravim . . . tako je

pa!" Rei je hotela nekaj, kar bi se spodobilo ob taki žalostní

priliki, pa se ni mogla koj domisliti primernih besed. Ozrl se je

nanjo s hudobnim nasmehom ; v tistem trenotku pa je nena-

doma opazil, da ni napana ženská." Okrogla in prsata, prikupen

smehljaj na grešnih ustnicah, prešerno, komaj prikrilo vprašanje v

rnih oeh. Naglo je izpraznil stekleniico ter si naroil drugo. Ko

je stopila krmarica predenj, z materinskim soutjem na prisiljeno

milobnem obrazu, jo je zgrabil za laket ter jo siloma potegnil k

sebi, da mu je omahnila v naroje. Strmela je nanj osupla in pre-

strašená. „O . . . animal!" . . . Izpustil jo je takoj. Da ga je bila

z dlanjo udarila v lice, bi se ne bil tako zaudil in v sramu zgrozil,

kakor ob tej francoski besedi, ki je trešila nanj izncnada, kot da

je bil priletel kame skozi okno. „Odkod jo je pobrala? . . . Prej

ni našla besede, zdaj jo je . . . zdaj je našla besedo, liujšo od po-

gleda in klofute in pljunka! Tako je . . . animal! Domaa beseda

bi ne pomenila ni, bi ne mogla povedati in razložiti tolikc strahote!

Zival . . . tuja, neznana žival, še psu ni podobná, ki zavija tam
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pod klancem!" . . . Kolena so se mu šibila in zobje so mu škle-

petali, ko se je vracal domov. Pred hišo ga je spreletelo kakor

daljna misel; ni bilo toplo upanje, le hladná, mirna misel je bila:

^Saj vse to morda ni resnica . . . le bolan sem bil, pa se mi je

hudo sanjalo!" Stopil je v izbo. Mati je ležala na posteiji bela in

mrzla; ženské so šepetale in poihtevale. Sedel je truden na stôl

kraj vzglavja in mraz ga je stresel. Tudi zdaj mu srca ni razparala

bridkost, le trepalnice so ga zaskelele in nekakšno otrplost je obutil

v ustnicali ; zožil je pleca in upognil glavo, kakor da se niža strop

nad njim in da se mu bližajo góle stene, zmerom bližje in tesneje...

Bila je groza, ne žalost , . .

Na pot, lastavice! Drugam, drugam!

Kam? Kje je solnce? —
Vse je umrlo, je konano. En dan, ta strašni dan je zatonil

in ne bo ga ve. Prespati se je treba. Dolg dan je bil, treba je

dolgega poitka. In kadar se vzdramiš, ne pomisli nikar, kod da si

hodil, kaj da si poel, koliko grešil in izgubil! Dan se ne povrnc

ve, pokoplji še njegov spomin! Iznova zani, tako se napoti, kakor

da si bil šele shodil! Kaj se obotavljaš, kaj vzdihuješ? „Oh, preoh —
ta strašni dan ni umri ! Živ gori v mojem srcu, bolj živ od današ-

njega in jutrišnjega ; in kar mi je dal za dedšino, meni pozncjšemu,

ni brašno za veseli pot, je križ za križev pot!" ... Poglej natanko,

Pavel Negoda, iši verno — morda dobiš vreo cekinov práv na

dan te groze !
—

Planil je kakor iz sanj ; zazdelo se mu je, da seje bila oglasila

s ceste Slovenska govorica. Stopil je k oknu ves omamljen, mreno

pred omi, v srcu strah in sladkost. Po mrani ulici se je podila

vrišea jata otrok. V prvem trenotku ni razloil, odkod in emu
viharna radost bosjakov, ki so se gnetli v gosto gruo, razpršili se

vriskajo ter se spet strnili. Nato je zapažil sredi med njimi dvoje

odraslih, moškega in žensko. Moški je bil pijan in se je opotekal

;

obleen je bil v cunje, v prahu povaljane. Njegov obraz je bil jetien,

mrtvaško bied in úpal, od ela preko sene mu je curljala kri, kapija

za kapljo v razmršeno brado. Ženská je jokala, vleklá ga za roko

ter mu prigovarjala z ihteim in osornim glasom. On je ni poslušal,

prerekal se je z otroci ter jih odganjal. Procesija bede, šramote in

prahu je zavila v drugo ulico ter umolknila.

Pavel Negoda je vztrepetal.

„Kaj je beda in sramota, kaj je ta procesija vsega hudega in

grdega — pozdrav iz domovine?"
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Ni bridkosti, Pavel Negoda! Pridi pozdrav iz najtemiiejšc

globine — razveseli se ga in odzdravi mu!

Na južno strán, lastavice, na južno strán! Ni grcnkobe — in

e! Še grenkoba je tam vsa od solnca obžarjena!

Milá mehkoba mu je segla v srce. Trcpalnice, trudne in tcžkc,

so mu zlezie na oi, na ustnicah se je prikázal smehljaj. Misii so

zatonile z veerno zarjo, prelile so se v sanje . . .

„Gute Nacht!"

Pavel Negoda se je v polusanjah smehljal.

„ahko no, Ijubica, lahko no . . . mati . . . lahko no, ti

loka zelena v jutru pojoa . .
."

Spreletela ga je sladká toplota.

„Saj sem vedel, da je nekjc zgrajcn dom tudi zamc!" . .

.

i
Pastúškin :

Indiferentist Abdul.

(Konec.)

Vzimi je enkrat naneslo, da je ostal vsled otekle iioge par tcdnov

v bolniški sobi. Ob takih prilikah si je tudi ženšur Jaré rad

izmislil kakšno nadlogo, da se je na gorkem do sita naspal in

korenito razklepetal. Poleg drugih je imel namre tudi to ednost, da

je svoje don-juanstvo razgrinjal pred svojimi tovariši, zlasti takimi

kakor Abdul, ki so se za krila malo menili. Hud prehlad je prignal

tiste dni tudi mene tjakaj.

„Poglej tega modrijana, to senco živega loveka," je kázal Jaré

na Abdula, ko sem haljal proti svojemu ležišu. „Njegov indiferen-

tizem ni samo verski, temve splošen. Pomisli, celo ženské so njemu

lanski sneg, kakor bi jih ne bilo na svetu."

„Jih ni še v programu," je zamahnil Abdul smehoma.

„Jih ne bo nikoli, e jih sam ne deneš v program, ga je po-

ueval Jaré. „Ti, seveda, boš akal, da nabijejo v atriju paragraf:

Však drugi veer smejo gojenci po mestu za deklcti. Moj bog, e
pomislim, da ta lepi brezverec še ni imel ženskcga telesa v svojih

rokah. Moška devica, hahaha! Mar ne utiš duša, kako te je škoda.

Jaz ne bi vzdržal . . . teden dni kvejemu. hi e zunaj ne gre po
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srei, móram zaeti tukaj z usmiljetiko kakšen otroji flirt. Vesta,

zakaj sem pravzaprav tukaj? Pred par dnevi me revica vstavi na

hodniku: „Gospod Jaré, kdaj boste zopet bolni?" in me pogU-da

tako mehko, tako zaljubljeno. „Jutri, jutri," sem jo potolažil. Bosta

videla gonjo, kadar prinese veerjo."

Pod mrak je prišla veerja,

„Ste zadovoljni, gospodina, da sem zopet bolan?" se je

šalil Jaré.

„Jaz nisem gospodina, jaz sem sestra," se je budovala po-

strežnica.

„Ne, gospodina ste. Vi najbrž niti ne veste, kaj je gospodina."

„Kako ste pokvarjeni. Tukaj gospoda bi si vzeli za vzgled,"

je pokazala Abdula.

„Dobro, zdaj naj pove ta gospod, ali ste gospodina ali ne,"

je odloil Jaré.

„Gospodina bo že sama vedela, kaj je," se je bránil Abdul.

„Evo, vaš vzgledni gospod vas imenuje tudi gospodino," je

kilial Jaré.

„Ker ste ga vi pokvarili."

„In enkrat ste bili še bolj gospodina nego zdaj."

„Vam ni mari."

„O, gospodina, kar se tie vas, mi je vse grozno mari. Zakaj

ste me vprašali, kdaj bom zopet bolan, e se zdaj tako zadiratc!"

„Ker sem mislila, da ste se od zadnji kaj poboljšali."

„Saj sem bil zmerom dober. Ali ne veste, gospodina, kako

vas imam rad? Ljubica, dušica, kaj se odmikaš? Daj, da te po-

Ijubim na to žametno lice, te peklenske oi, ta rožná ústa."

„Sam greh vas je. e se ne spokorite, povem ravnatelju."

„Ah, však dan groziš, dušica — da netiš zubelj moje Iju-

bezni. En poljub, en sam poljub!" Ujel jo je za roko ter jo vlekcl

naše.

V tistem hipu so se odprla vráta in v njih je stal ravnatelj.

Njegova rna postava je zatemnela ob vliodu kakor neizbežni mene-

tekel. Njegov pogled je prizor tako mrzlo objel, da so vdeležencem

udje otrpnili v živo sliko in je mogel Jaré izpustiti svojo žrtev šele,

ko se je rni postavi razlezel obraz v porogljiv nasmešek.

„Tako, tako, to so torej bolniki."

Postrežnica je zbegana pobrala posodo in tilio odšla.

rna postava se je pomaknila na sredo sobe ter se okrenila

od postelje do postelje:
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„Nobile collegium : tukaj zapeljivec, tam nevernik in tam ludi

ni pridá."

Nato sc je stegnila desnica z ukazujoim kazalcem proti Jarctu :

„Takoj se mi poberite odtod — nemudoma!"

„Jaz sem bolan," se je stisnil Jaré pod odejo, kakor bi pria-

koval, da se mona roka stegne zdajzdaj tik do njega in ga zalui

proti durim. „Kar ste videli, je bilo samo sala," je prosil.

Toda roka je grozila neizprosno:

„Kar sem rekel, ni bila samo sala — nemudoma! Drugac

pokliem hlapca, da vas vrze ven — mrliovina!"

Jaré je prilezel kakor oblit kužek izpod odcje in mešal po

obleki na stolici ob zaglavju.

„Hitro!" je zadrgetala roka za njim.

Jaré se je oblekel in potrto odšel. Postava, roko še zmerom

iztegnjeno, se je okrenila za njim in odtemnela skozi duri.

Ko so koraki na drugeni koncu hodnika polagoma zamrli, je

menil Abdul:

„Najbrž se vrne in zapodi tudi naju."

„Tebe ne more," sem ga potolažil, „mene kvejemu."

„Tudi mene ima strašno slabo zapisanega. Zdaj mc že javno

imenuje nevernika," se je smejal Abdul.

„Zakaj bi te ne, e si."

„O, prosim," je ugovarjal. „Však mešec kleim v spovednici

in však dan pri maši kakor ti."

„Seveda kleiš. A tudi však mešec debatiraš v ravnateljevi sobi

in mi pritiskamo ušesa na vráta. Kdaj bo prihodnja seja?"

„Bom že pravoasno naznanil. Prej je bila stvar zábavná, ali

kar mi je zael dopovedovati, da me obuduje, postaja sitna."

„Potrpi. Dolgo, upam, te ne bo obudoval. Priakuje pa, da

izvrta iz tebe tisti — preobrat; a te prencrodno napeljuje."

„Tudi spretnost bi mu malo pomagala, ne izvrta nikoli. Kako

tudi? Stvar je presmešna."

„Kako smešna, zakaj smešna?"

„Tako . . .", je skomignil z rameni in zael prevezovati nogo.

„Pomisli sam. Kar je, to je. Saj ima isto práv, ampak . . . Seveda

je nekaj mahoma zasekalo v življenje. „Preubrat", seveda ..."

„Po tisti bolezni, ko te ni bilo en mešec nazaj."

„Vse vkup je pravzaprav komedija ; ampak zgodilo sc je. Zdaj

me zmerom lomi smeli, e se spomnim, kako ncumna, otroja je

bila cela zgodba. No, takrat je bilo drugae. Kvante, kvante. Mo-
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rebiti je vredno povedati, kako sem v letih svojega svetništva sodil

sam o svoji gloriji. Takrat sem trdno sklenil, da pôjdem v nebesá.

Stvar se mi je zdela precej enostavna. Vera vendar vse zamore, vse

premaga. V soli sem se pred nalogo zmerom priporoil Devici

Mariji in sv. Duliu, in ko sem dobil najboljši red, sem se natiho

nemudoma zahvalil. Samega sebe nisem imel za isto ni bolj na-

darjenega nego tebe, ki si dobival zmerom predzadnji red, ali tiste,

ki so dobivali zadnji. Skrivnost uganke je tiala zame v tem, da

vi niste imeli zadosti vere. e sem bil pri obedu zadnji in ste mi,

kakor obiajno zadnjemu, pustili komaj pol žlice juhe, dve zrni

graha in malo ve krompirja, nego je rnega za nohtom, sem v

srcu zmolil oenaš, da bi vam bolje teknilo, kar ste si preve vzeli,

in moja lakota je izginila, še preden sem rekel amen. e je post

zadel Ježa, nas je zunaj kratkomalo premlatil — pa je ostal vendar

laen. Ti si se enkrat pritožil prefektu — pa si ostal vendar laen.

Tako sem delal udeže na samem sebi. e je lovek popolnoma

brez greha, tudi nialega, in ima trdno, živo vero, je skoro vsemo-

goen. Kar sem videl krog sebe, je bilo vse delo ibožjih rok, vse

udež. Da sem hodil, govoril, jedel spal, dihal, se uil — vse delo

božjh rok, sam iz sebe ne bi mogel niesar, vse sami udeži. Na

sebi in drugiii sem videl, da dela lovek tem veje udeže, im
popolnejši je, im bolj se približa najvišjemu vzoru, Kristusu kot

loveku. In e doseže najvišjo popolnost, da ni najmanjše pegice

na njegovi duši, mu nebo v potrebi gotovo tudi nakloni milost

izrednih udežev, kakor so jih delali svetniki. Seveda, ker mi duša

tii v mesenem telesu, nisem nikoli gotov, da sem isto brez madeža,

a vasih bi vendar skoro prisegel, po obhajilu na primer, in gotovo,

ko zadobiš popolu odpustek. Kar sem bral v življenju svetnikov,

se mi potem takem ni zdelo ni posebnega. Vedel sem dobro, da

bodo taki in veji udeži tudi v moji moci, e bi prišel, kakor oni,

v najhujšo stisko. — No, in tiste dni pride oe pome, da je umrla

mati. „Mama je umrla," je ponovil, ko sem gledal, kakor bi ne

vedel, kaj mi pravi. „Pojdi, greva prosit, da te pustijo k pogrebu,"

me je povlekel s seboj. Ravnatelj je v kapeli olepšaval Marijin

oltár. Stopil je takoj z lestve in prišel k nama v zakristijo. Sožalje,

tolažba ... kar pa sodi za také prilike. Zunaj na vozu je akala
teta, vsa rno obleená. „Hitro sta opravila," je rekla tiho. „Brž na

Stari trg, da ne pridemo prepozno — tod že zapirajo " Oe je za-

mahnil z biem in voz je odropotal. Na Starem trgu je vrgel meni

vajeti in pomagal teti z voza. „Meni rno kravato," sem zaklical za



164 Pastúškin: Indiíercntist Abdul.

njima. „Samoveznico ali napravljeno?" je vprašala teta. „Kar hoctc,

samo da bo," Oe je ez tlak izginil v najbližjih vratih, teta je

hitela prek ceste na drugo strán, kjer je suhoten uslužbenec snemal

na ovinku z dolgim roem iznad vhoda rute, pasové, manšete,

trakove. Nad mojo glavo je dvakrát zažvižgalo, nekdo je zaklical

moje ime in na klobúk mi je pádel papirnat svaljek. Na oknu je

slonel tovariš Zobec in zaklical veselo: „Kaj vozariš?" V tistem

hipu se je spomnil, da akám pred pogrebno prodajalno, in z resnim

obrazom je pomignil podse: „Menda ne kakšna nesrea?" „Mati,"

sem pokimal. Dva uslužbenca sta prinesla iz prodajalne veliko, v

sivkast papir zavito krsto ter jo naložila na voz. Za njima je prišel

oe in položil velik zavitek zraven krste. „Tete ni še nazaj?" je

vprašal in stopil proti voglu. Kmalu sta prišla oba. „Bo práv?" mi

je pokazala teta kravato. „Venec, mislim, bo zadosti velik — nismo

bogati," je pokazal oe zadaj na voz in pognal. Spotoma sta s teto

še enkrat vse poraunala, nato smo vsi trije molali. Doma sem
pozdravil mimogrede domae, ki so sedeli v hiši, in hitel z oetom
na pod. Sredi sobe je stalo nekaj podolgastega, pokritega z belo

rjuho. „ukaj je," je šepnil oe in odgrnil rjuho do srede. Naslonil

se je v kótu ob skrinjo in gledal topo v bledi, upadli materin obraz.

Nato je hotel rjuho zopet zagrniti. „Pustite," sem bránil. Odstránil

se je mole in me pustil samega. Tisti veer sem jokal zadnji v

svojem življenju. V hiši pod mano so se* nabrali vašani, ki so

prišli ez no k mrliu. Ko sem hitel brisati solze, se mi blcdi

obraz pred menoj ni zdel ve tako hladen kakor prej, ústne so se

za spoznanje napele v komaj viden úsmev in eprav se niso odprle,

sem slišal razlono: „Ne ženi si te rei preve k srcu. Saj nisem

mtva, saj samo spim." Po stopnicah so prihajali Ijudje. Ko sem
potegnil rjuho ez obraz, sem ul še enkrat kakor prej: „Saj samo
spim." Prvá je pricokljala na pod stará Polona. „Sam si?" se je

ozirala po sobi, ki jo je plapolajoi plame svee slabo razsvct-

Ijeval. Skljuila se je poleg omare in zarožljala z molkom. „Zanjo

je bolje tako," je rekla. „Kako je revica trpela! A vi — otroci in

oe . . . Moj bog, zaie še ni tako hudo. Ti si tam, kjer si. Za zdaj

si, bi rekla, preskrbljen. Oe se bo moral pa kam ozreti. Kaj bi

sam z nedoraslimi otroci?" Bližnji in daljni sosedje so polagoma
napolnili sobo. Polona je zaela nioiiti naprej. Meni je šumelo po

glavi : „Saj samo spim." Po molitvi se je pomenek sukal krog

rajnke. Soseda, ki je stala ob smrtni uri tik postelje, je popísala

zadnji boj, drugi so se spomnili sluajev iste bolezni, sledile so
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druge nesree, sluaji — cela vaška kronika. Mladina, ki jo je lastna

vroekrvnost bolj zanimala nego také zgodbe, se je zaela šaliti in

igrati. Ko se je starému Brtonclju zazdelo, da se je posvctnost,

preve razpasla, je vzdignii tisto obiajno

:

Deseta ura te noci,

ko se Marija veseli

z eno zlato jabico . .

Zame se je godilo vse samo napol. Ker pravzaprav, emu vse to

e samo spi? Ampak seveda, jim ni zameriti, mislijo, da je mtva.

Iz kuhinje je prišel oe z velikim vrem. Zaela je krožiti káva, nato

žganje in vino. „e si zaspan, lahko nekoliko ležeš," mi je rekel

oe po polnoci. Kako bi spal pred tako pomembnim dnem, kakor

me je akal? Zdaj sem vedel isto natanko, kako se bo vse zgodilo,

Ob zori sem rekel oetu: „Zaradi maše... Jaz bi šel do kapucínov."

„Kamor se ti zdi," je odvrnil. Za tako izredno priliko je bilo treba

seveda generálne spovedi. Stvar ni bila težavna, ker sem bil opravil

zadnjo pred nekaj meseci pri duhovnih vajah. Tisti dve uri do sa-

mostana sta mi zadostovali za izpraševanje vešti. Tako je šlo vse

lepo po vrsti: spoved, obhájilo, popoln odpustek. Ob devetih sem

bil že zopet doma. „Dulgo si hodil," je menil oe. Ko bi vedel,

zakaj sem tako dolgo hodil . . . Drevi bo vedel. Žalosti ni bilo ve
v mojem srcu, sama srea je bila v njem, samo solnce, ko sem

pomislil, kako se bo vse zgodilo : v vaši zano zvoniti, ob odrú

zagorijo svee, v hiši in na dvorišu se natekajo Ijudje, kropijo, se

križajo, molijo, se prerivajo. Stokanje, ki se je do zdaj trgalo tam

iz kóta, se razjei v glasen jok, oe dvigne manjšo sestro k matc-

rinemu licu, za nami se rije grobokop s pokrovom, brat stopi na

stolico in se skloni nad mater, oe tiši mene pred sabo, da ji da

nato on, ki ji je dal neko prvega, tudi zadnji poljub na stisnjene

ustnice. Tedaj — krik strahu in zaudenja : „Saj je živa!" Ob mojem
poljubu se je prebudila, gleda krog sebe, se udi množici, stcza

roke proti meni, da ji odvijem molek, sede v krsti, stopi, oprta ob

mojo ramo, na tla. Ljudje se gnetejo. „udež, udež!" vrši med

množico. „Saj sem samo spala, kaj je bilo treba te grmade?" se

nasmehne mati in zažuga oetu: „Se vidi, kako bi se me kmalu

rad otresel." — Vedel sem natanko, da se bo vse tako zgodilo. In

se je tudi res — do mojega poijuba. Kaj bi še pravil? Zdaj lahko

sam presodiš. Ko sem videl, da ne odprc oi, da se ne gane, so

se moje roke oklenile njenih ramcn in jo privzdignile iz krste. „Moj
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bog, kako jo je rad imel," sem še slišal krog sebe. Mocne roke

so se uprie varne, odtrgale njeno ledeno lice od mojega . . . megla . .

.

udarci, štirje, pet, šest... — Bolezen, kakor ves, me je tišala en

mešec. Pri tistem pogrebu je bilo pokopano tudi moje svetništvo. —
Ampak mrzlo je nocoj, mrzlo; daj, pomešaj v peci!"

Pritaknil sem ji dve poleni in se pretegnil sredi sobe.

„Viš, kako sem te dolgoasil!" se je nasmehnil Abdul,

„O, práv ni ne," sem ugovarjal.

„Zdaj sodim, da je bilo moje življenje do tistega pogreba

ena sama nepretrgana bolezen," je povzel, „ampak vrag vedi, ali

sodim práv. Uenjaki poznajo tudi drugae precej sluajev, da se

plod ne more otresti materinega telesa, visi na njem tudi še po

rojstvu, da je treba vez vasih siloma pretrgati. Tiste, ki niso izkusili

tega trganja, zdaj skoro pomilujem. Ampak prvé dni je bilo hudo.

Vsako spoznanje je treba grozno slano plaati. Toda cena ni nikoli

previsoka, spoznati je zmerom vredno. Do tiste zgodbe sem igral

nevede svetnika, zdaj igram vedomá nevernika. Radoveden sem, kaj

bom še vse igral, ali me aká še kaj „preobratov" na tem lepem

svetu. Kaj grbaniš elo, duša? Zdi se mi, da te spravljam v slabo

voljo."

„Skoro bi dal „starému" práv: ti preve misliš."

„Mir, mir zdaj, drugae zaneš misliti še ti — je nalezljivo."

Stegnil se je pod odejo in se obrnil v zid.

Pred velikononimi poitnicami nam je naznanil, da imata s

„starim" zopet sejo. To pot je zael sam

:

„Zadiiji ste vendar práv prerokovali: premislil sem si in

trkam sam na vaše duri. Ne morem drugae, nego da se odtegtiem

vašemu obudovanju. Po poitnicah me ne bo ve nazaj."

„Po vsem, kar je bilo med nama, sem priakoval, da pridete

sami do tega spoznanja. Vi ne sodite v to hišo. Bog vam daj sreo

drugod !"

Po poitnicah ga res ni bilo nazaj. Kar je pozneje tako kaj

pljusknilo vasih iz njegovega sveta v našo samoto, je kázalo, da

je igral tudi drugod, vedomá in nevede, zelo zábavne komcdije, a

brez „preobratov". O tem drugikrat.
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L. Pintar:

O krajnih imenih.

XVII. '

Pri sinkretistinih oblikah krajnih imen lahko opazujemo vec

razlinih sluajev. Najnavadnejši in pravi sinkretizem je pac

tisti, e strnemo predlog ali ostanek predloga s krajnim imenom
samim v eno celoto n. pr. kam?: [zi]; riv -o}.['//] = Stambul

;
[zi];

'A(ÍfÓTo[vov] = Sabrata — kje? z' Achen = Cahe ; z' Ehrengruben =
Cerengrob. — Valvasorju, ki ni znal razloevati predloga od krajnega

imena, je íako sinkretistino oblikovanje slovenskih krajnih imen

zelo priljubljeno, n. pr. Ukotto (v Kótu), Uraunech (v Ravnih), Usa-

derscheze (v Sodršci, v Sodražici), Ususie (v Sušji), Udobu (v Dobu),

Ugabrie (v Gabrju), Nalogo (na Logu), Naplsize (na Poljšici ali

Poglejšici), Napotoze (na Potoku, m norout), Napresrainach (na

Prezrenjah), Nasave (na Savi), Naviro (na Viru) i. t. d. — Zmešane
t. j. iz predloga in samostalnika zvarjene oblike krajnih imen na-

stajajo seveda najraje tedaj , e manjka zavesti za razloevanje

predloga od golega krajnega imena. Te zavesti pa manjka pri tujcu.

Domain se v svojem jeziku zaveda, da je v, iz, na, z pred krajevnim

imenom predlog práv tako kakor n. pr. v hišo, iz hiše, na glavi,

z glave — in po tej zavesti se naravno ubrani sinkretizma, ker se

mu ni ne zmeša, tujec pa, ki krajnega imena ne razume, pograbi,

kakor sliši, predlog in krajno ime oboje skupaj in napraví s to ne-

naravno združitvijo predloga z imenom novo zmešano ime. Mi vemo,

kaj je kot, kaj je potok, pa jih izlahka spoznamo tudi kot krajni

imeni, da gladko pogodimo pravilno konstrukcijo : v Kótu, iz Kóta,

na Potoku, (na Potocé), s Potoka, toda Valvasor je kar po posluhu

zapisal goli odgovor na vprašanje „kje?", torej : „Ukotto, Napotoze."

Imamo pa vendar poseben sluaj, da se je izvršil v slovenšini

sinkretizem na slovenskih, torej razumljivih in razumljenih krajnih

imenih. Ta posebne vrste sinkretizem najdemo pri imenih, ki se

prezentirajo dandanes kot zloženke, napravljene iz samostalnika in

krajevnih razmernikov »nad, pod, pred, za«. —
Prvotno se je pa na vprašanje „kje?" odgovarjalo menda: na

brežini, nad bono, pod grádom, pred dvorom, za drago, za brdom,

za logom ... in na vprašanje „kam?" dalje: na brežino, nad bono,

• Prim. Ljubljanski zvon 1913, str. 658.
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pod grád, pred dvor, za drago, za brdo, za log . , . pa na vprašanje

„od kod?" zopet : z brezine, iznad boné, izpod grada, izpred dvora

izza drage, izza brda, izza logá, Krajevni pojmi so bili torej izprva

v teh 'konstrukcijah pravzaprav : brezina, boná, grád, dvor, draga,

brdo, log i. t. d., toda kraji, ki smo jih hoteli z navedenimi krajnimi

pojmi doloiti, niso bili práv na istem mestu, kajti pod grádom in

za logom je pa drugje nego v grádu in v logu. Navedeni krajevni

razmerniki „na, nad, pod, pred, za („zad") ne kažejo v središe ali

vsaj v notranjost, kakor n. pr. predlog „v", ampak samo na peri-

ferijo, ali na kako toko izven dotinega okrožja. e pa nastane

pod grádom ali za logom stalna zaokrožena naselbina ali vas, tedaj

se navadno ne zadovoljimo ve, da bi samo z razmernikom doloili

krajevo razmerje do grada ali do logá, ampak hoemo natanneje

zaznamenovati to selo kot samostojen kraj s svojo notranjostjo.

Sedaj ne hodimo ve kar na prosto pod grád ali za log, ampak

práv v vas, ki leži pod grádom ali za logom, sedaj ne bivamo

ve na prosto pod grádom ali za logom, ampak práv v vaši, ki se

tam nahaja — in tedaj smo zautili potrebo, da dajmo vaši posebno

ime po njenem razmerju do grada ali do logá in to je dalo naravno

pôvod strnenju predloga z imenom, da smo dobili imena Nabrežina,

Podgrad, Predvor, Zadraga, Zabrdo, Zalog i. t. d., ki se pa seveda

zdaj po izvršenem sinkretizmu kakor druga krajná imena vežejo s

predlogom v (oziroma i z). — Iz prvotnega „pred dvorom, za drago,

za brdom" se je izcimila zveza : „v Predvoru, v Zadragi, v Za-

brdu(?)"; ponekod so se pa morda staré konstrukcije še vedno

ohranile (za brdom?). Te kolikor toliko zavestno napravljene sin-

kretistine oblike nam je torej loiti od onih iz nezavesti proizišlih,

ko zabeležitelj krajnega imena ni vedel loiti prepozicije od golega

imena, pa je zapisal oboje skupaj pomešano. To se pa najlažc

zgodi tistemu, ki jezika ne pozná toliko, da bi na prvi pogled raz-

loeval predlog ali razmernik od golega imena, — t. j. inorodcu.

Slávni Hacquet je sicer za naše kraje slovenskim krajnim imenom

povsod dajal prednost, kar je vse hvale vredno, — celo svoja pisma

je datiral n. pr. Lublana in Krain den 6. Mai 1787, Trst den

16. Júni 1787 i. t. d., vendar se mu je tu pa tam primerilo, da je

eno ali drugo zabeležil v sinkretistini obliki n. pr. U bi a k (Villacli,

v' „Bi.lak"), Naplausche, Suheverh (Suhi vrh) in Babnapoliza (Babna

polica) i. t. d. — e pišemo pridevnik in samostalnik skupaj kot

eno besedo, tedaj je seveda to tudi sinkretizem, in sicer pogrešen

sinkretizem, ker národ sklanja i pridevnik i samostalnik vsporcdno
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vsakega posebej, ne pa samo zadnjega — torej : Babno polje, iz

Babnega polja, v Babnem polju, za Babnini poljem, proti Babnemu

polju i. t. d.

Imamo pa še eno vrsto sinkretizma, to je negatívni ali imagi-

nárni sinkretizem ali pravzaprav ukinjenje umišljenega sinkretizma.

e si umišljamo, da je n. pr. pravilni zaetek zmešanega krajnega

imena zmešan drugae nego je v resnici, pa hoemo to umišljeno

zmešanost odstraniti po tej svoji napani umisli, tedaj dobimo tako-

zvani imaginárni sinkretizem. — Mi se kolikor toliko zavedamo, da

so krajná imena: Zaholm, Zasip , Zagorica, Zahomce, Zagorie z

domácim predlogom „z«" t. j. s slovenskim razmernikom „za" zme-

šane zloženke. e si pa zdaj recimo Nemec umisli, da je zaetni

„z" zgoraj navedenih krajnih imen nemška prepozicija v okrnjeni

obliki z' = zu — in da dobimo, e to odstranimo, golo krajno ime,

tedaj je že izvršil imaginárni sinkretizem. Ko je torej videl Nemec
naše krajno ime Zasp (itfin.iu,) t. j. zásip (;{fui,iii.) Anschiitt, Damm,
kjer je Sava z zasipanjem breg zasula, si je menda mislil, da je

zaetni „z" v slovenskem razmerniku „za" okrnjena nemška prepo-

zicija zu, kakor n. pr. v zvezi zu Ehrengruben (Cerengrob) ali zu

Achen (Cahe) —
,
pa je to domnevano nemško prepozicijo od imena

Zasp odšipnil, eš da dobi tako golo in pravo krajno ime brez

sinkretizma; — in ostalo mu je samo Asp. Morda je poleg tega

mislil tudi na drevesna imena, ki služijo kot krajná imena n. pr.

Ahorn, Eiche, Birken, Felben, Erle, Hagenbuch i. t. d. — morda je

mislil ob enem na ósiko ali trepetliko (die Espe, stvn. aspa) in to

je naravno moralo ta imaginárni sinkretizem pospešiti. Da služijo

lahko drevesna imena v singuláru že za poznamenovanje krajev,

nam izpriujejo krajná imena : Dob (v Brdskem, Mokronoškem in

Višnjegorskem okraju), Breza (pri Véliki loki), Vba (Velben pri

Breznici in Velden ob Vrbskem jezeru pa Felbern pri Prevojah),

Javor (pri Dobrunjah), Brest (pri Tomišlju), Jelša (v Kostanjeviškem

Litijskem, Novomeškem in Trebanjskem okraju) in Gaber (v Met-

liškem in Novomeškem okraju) pa Véliki in Mali gaber (v Višnje-

gorskem okraju). Na enak nain so po imaginarnem sinkretizmu še

druga slovenská krajná imena n. pr. Auritz (slov. Zagorica pri Biedu),

Agoritschach (slov. Zagorie pri Podkloštru), Achalm (Zaholm pri

Labodu), Achomitz (slov. Zahomec v obini Straja ves) in Wirtschach

(slov. Zvire v obini Pokere). — Na Koroškem imamo štiri vaši z

imenom Sreje, prvá (nem. Srejach) je v obini Škocijan v Dober-

loveškem okraju, druga (nem. Srajach) v obini Sv. Jakob v Rožaškem

.Ljuhljnnski zvon" XXXIV. 1914. 4. 12
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okraju, tretja in etrta (nem. Raj ach) v obini Vuga ves v Ro-

žaškem in v obini Vcrnberg v Bcljaškcm okraju. Ncmška iniena

so množinski lokali slovenskcga stanovniškega imcna Srejan (stsl.

t.vK.viHMHi) od sréda (oziroma srednji), t. j, medius, medianus,

der Mitteler) — in sicer v prvili dveh primerih v popolní, a v

zadnjih dveii primerih v okrnjeni, práv po imaginarnem sinkrc-

tizmu okrnjeni obliki. Tudi v Poljiški obini v Dalmaciji src-

amo okrajno ime Srijane, na eni stráni Srijan je Dolac donji, a

na drugi Dolac gornji, med njima pa je moral biti, kakor izpriuje

ime, ravno Dolac srednji (v ikavšini sridnji), — Da je Oster-

berg pri Sostru pod Ljubljano potom imaginarnega sinkretizma

nastal iz Sosterberg, sem dokazoval že v Izvestjih muzejskega dru-

štva IX, 133. — Enako je Agram iz Zagreb (obkop, šance). — Na

Štajarskem imamo vas z imenom Enzelsdorf, ki se je pa v XllI. sto-

letju še imenovala Zemzlavstorf ali Cemzlawesdorf (Zahn, Ortsna-

menbuch 169), po Slovensko bi rekli Semislavova ali Semislavlja vas,

ki ima menda ime po županu ali starejšini naselbine, po Semislavu.

Osebno ime Semislav (stsl. <.Mi., hlapec, rob, tlaan, podložnik,

podanik) pomení gospodarja mnogoštevilne eljadi ali družinadi.

Sasoma se je to krajno ime obrúsilo na obliko Zenzelsdorf, a iz

tega je po imaginarnem sinkretizmu t. j. iz umišljenega „z' Enzels-

dorf* prišlo do sedanjega Enzelsdorf; zaetni s (oziroma z) so šmá-

trali za nemško prepozicijo „z' = zu", pa so ga od polne oblike z

afajrezo odšipnili. — Veljata pa s in z primeroma enako v mnogíh

krajnih imenih n. pr. Selo (Zell), Sovra (Zayer, Zeier), Svetlo (Zwettl),

Senj (Zeng), Suha (Zauchen), Sovríca (Zarz), Lipsko (Leipzig), Gdansko

(Danzig), Sobotka (Zoptenberg), Selníca (Zellnitz) i. t. d.

Dvomim pa, da bi smeli vsako afajrezo zaetnega konsonanta

pri krajnih imenih šteti v kategorijo imaginarnega sinkretizma. e
smo n. pr. iz prvotne Dmítrovice po afajrezí zaetnega „d" dobili

Mitrovico, si po mojem mnenju tega ne moremo tako razlagati, eš
da so šmátrali ta „d" za ostanek prepozicije [o]d ali d[o], pa so ga

kot takega odstránili, da se pokaže golo ime. Prostí „m" mesto

prvotnega „dm" si bomo marve tudi v tem sluaju razlagali kot

golo glasosloven pojav, enako kakor n. pr. osem (pravzaprav osmi.

iz "ostmo (octo, acht), rume iz ••rudmen, vm dam jem iz *vedmi

"dadmi jedmi (Vondrák, Vergl, sláv. Gramm. I. 279.) — Da bi bilo

treba kak sinkretizem odpraviti, na to pri odstranitví zaetnega „d"

pri imenu Dmitrovica niti najmanj nihe ni mogel misliti. Ce pa

Nemec pri slovenskih krajnih imenih, ki imajo „za" v zaetku, ta
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zaetni „z" ukine, tedaj imamo jaseti primer imaginarnega sinkre-

tizma. Glede oblik, kakor so n. pr. Smere (Emersdorf) Skove
(Kiihweg), Svetna ves (Weizelsdorf) i. t. d. si pa ne upam za sedaj

ni izvestnega trditi, doim šmátram Maunz (Unec) za pravi sin-

kretizem = na Unc'. — —
Gemeindelexikon za Štajarsko (str. 67) ima v obini Hohen-

brugg zabeleženo vas Zopelten, ki jo imenuje Zahn (Ortsnamen-

bucii 521) Zopoten, za staré j šo dobo pa navaja oblike brez Z v

zaetku, namre: 1432 Opoten, 1451 Oppatten in 1461 Oppoten.

Enako nahajamo v obini Libušnje v Koboridskem okraju vas z

imenom Smast, v starih listinah XIII. stoletja se pa glasi še Mast.

e sta torej, kakor je videti, Mast in Opoten starejši, Smast in

Zopoten pa mlajši, poznejši obliki, tedaj seveda ne moremo govoriti

o imaginarnem sinkretizmu, ampak nam káže kreniti z razlago na

drugo stezo. Kaj velja, da se je morda razvilo to iz odgovora na

vprašanje „od kod?" in da je ta „z" iz podvojenega konnega kon-

sonanta prepozicije „iz" nekak sandhi-pojav, nekaka diplologija, ki

se pri kontinuiteti govornega toka sama ob sebi razvije, n. pr. Svet

Tilh iz Svet líg ali Sant Turban iz Sanct Urban, Na enak nain se

je morda „iz Mast" izpremenil po diplologiji v „iz Zmast" (is

Smast)" in po afajrezi zaetnega vokala in spojitvi obeh „z" v Zmast

ali Smast. — Videli smo, da igra sinkretizem pri krajnih imenih

dokaj važno vlogo.

Fran Albrecht:

Pomlad.

V^uj, zajeali so lesi iz dalj,

kot da je kriknilo v njili hrepcncnjc;

uj, zabualo iz gorskili je skál,

v prsih zahroplo jim novo življcnje -

jaz sem zautil pomlad!

Zlate pesmi je veter zapel,

zlatozelene ... In ti si zbledela;

tvoje telo je vonj cvetja odel,

vsa si kot breza na gori vzcvctela

in si utila pomlad.

12*
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Josip Ribii:

Bluza.

I.

v
Zelezniški asistent Alojz Muha je preštel bankovce svoje prvé

plae ter se odloil, da se oženi. Neveste mu ni bilo treba

iskati, ker jo je imel izbrano že izza dijaških let. Sedmo šolo je

obiskoval, ko jo je nenadoma zagledal. Postal je gluh za vse opazke

sošolcev, odlono je poteptal vse vabee izkušnjave in krenil na

pot solidnosti tudi glede karijere. Kajti komaj jo je bil spoznal, se

je že poslovil od vseh visokoleteih nad in se odloil poiskati si

službo koj po maturi, Da ga tudi Olga Ijubi, to je ital v njenih

oeh, tistih lepih, velikih — in ul iz njenih ust, „oiiih malih, z

rdeico vabeih". — Bil je sreen in preprian, da se ta srea ne

bo zmanjšala v zákonu, ampak še poveala. e mu je tožil kak

zakonski mož o velikih težavah in mu govoril o nepremišljenih ko-

rakih mladine, se je navadno nasmehnil ter pošepnil svoji Olgi na

uho: „Zakaj se pa ženijo, ki so jim ideali in Ijubezen španska vas?

Kajti malo je Ijubezni v njih, e jo je materijalizem zmagal. Kako

more hleb kruha ali manjkajoa prikuha odtehtati pravo Ijubezen?

Kako se more lista veliká in sveta želja izpremeniti v kes? Kako

morejo vsi zakladi tega sveta zmagati le za hip tisti veliki tempelj,

ki smo si ga sezidali v svoji mladosti in ki hrani naše najsvetejše:

naše ideále, naše upe, vso našo dušo? Vso svojo mladost smo

zidali svetiše, ali ga more kupiti in si ga osvojiti sulio zlato? O,

Olica moja, ali ga more?"

In Olica, ki se je vsakokrat globoko sklonila in uprla svoje

oko nekam v tla, vsa v mislih, je vedno resno odkimala in vsa

vzhiena zašepetala: „Ne more ga, Alojz!"

In Alojz in Olica sta se objela in si zidala svoj tempelj bo-

donosti dalje, vdana drug drugemu. Sporekla se nista nikdar, zakaj

njene misii in preprianja so bila njegova in njegova njena.

Tako je prišel tisti dan, ko je držal Alojz v roki rno na belem

zapisano, da bo odslej dobival toliko in toliko mesene plae, kar

je po njegovem raunu dovolj k srei dveh skromnih Ijudi. Takoj

se je odpravil k nevešti.

„Pripraví se," je dejal, ko so minuli prvi izbruhi veselja, „jutri

te popeljem k svojim, da naju blagoslove."
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Ko se je poslovil, je zapažil, ,da so mu oi mokré. Še sre-

nejšega se je util, zakaj spoznal je, da je dober, plemenit lovek

in da zaslúži biti sreen.

Alojz ni imel ve staršev, a imel je v bližnjem mestu troje

stricev in troje tet. K tem je hotel peljati svojo Olico.

Na vse zgodaj je drugega dne oblekel salonsko obleko, kajti

tete so bile, dasiravno samé veliké reve brez premoženja, vendar

pri stricih navajene parketov. Vtaknil je v žep svoj imenovalni

dekrét, kajti strici so bili natanni in zelo neverni — ter se odpravil

mrzlinih korakov po nevesto.

Še predno se je nauil na izust vseh tistih prepotrebnih fráz

za tete in strice, je že stal pred nevestinim stanovanjem ter vstopil.

Ko se je približevala ura odhoda, je Olga vstala in s hudomušnim

nasmehom vprašala:

„In kaj naj obleem?"

Pa ne akaje odgovora se je sklonila k Alojziju in zašepetala :

„Danes 1e presenetim. Veraj sem bila pridna, ves dan sem

šivala. Nalaš za današnji dan sem si izgotovila bluzo, prvo v

življenju."

Nasmehnil se je Alojz in jo hotel pohvaliti, a Olica je že

stekla v drugo sobo. Alojz je Ijubil, da se Olga lepo oblai, bil

je namre zelo ponosen na njeno lepoto. e so se ozirali na

ulici za njo in jo obudovali, mu je bilo, kakor da jim ita zavist

iz oi.

Nestrpno je akal, da se pokaže Olga v novi bluzi. Prvi se

je zgodilo, da si je omislila obleko sama, ne da bi vprašala njega

za svet. Konno so se vráta nenadoma odprla. Alojziju je vzelo

sapo. Med vráti je stala Olga vsa zardela in s povešenimi omi-

Kakor kri rdea bluza, našitá z mavrino pisanimi trakovi, umetno

in neumetno zavozlanimi, sc je zarezala v Alojzijev okús in ga

ranila. Dolgo je stala med vráti ter akala pohvale. Še bolj je zardela

in s strahom privzdignila oi.

„Ne ugaja ti ?"

Alojz se je zganil in se pogladil po laseh ter ves v zadregi

Ískal pravih besed.

„O pa, ugaja mi ! . . . akaj, obrni sc . . . zelo si bila pridna.

— Pa veš ... za obiske se mi vendar ne zdi primerna — to sc

pravi — skoro je je škoda. — Oni kostum, ki sva ga zadnj izbrala,

se mi zdi boljši, primernejši . .
."

„Ne ugaja ti — zakaj ti ne ugaja?" je skoro zajokala.
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„Saj mi ugaja, zelo mi ugaja; pravim, da se mi ne zdi pri-

merna — saj poznáš tete," je lagal Alojz.

Vstal je in objel svojo nevesto. Glas mu je bil krotek in dobcr,

kakor bi prosil odpušanja:

„Shrani to bluzo, duša moja! Takrat, ko bo najina ijubezen

najbolj žarela, takrat, ko se boš vrtela okoli svojega ognjiša, takrat

jo boš oblekla. Ni je ne bo škoda. Samo za moje oi bodi ta

rdea bluza, gorea kakor najina Ijubezen."

Vsa žalost je zginila z Olginih lic in njeno naivno srce je

zavriskalo: „Torej zato! Kako si poreden, Alojz! Sam veš, da je

lepa ta bluza in da mi dobro pristoja. Pravzaprav sem jezna nate —
in — oh, kako te imam rada. Zato, samo zato te bom ubogala." —

„Kako bistroumno nevesto imam," je vzkliknil Alojz in si koj

odpustil laž, ko je videl sreo na njenem licu.

11.

Tri mesece za tem je stopal Alojz kakor prerojen v úrad in

koketiral z lastno sreo. Smehljajo mu je bil korak in laliek, zakaj

vse želje so se mu bile izpolnile. Vpregel se je bil v zakonski

jarem in niti za las se niso zmanjšale slike, ki si jih je bil naslikal

v asu velikega hrepenenja. Imel je svoj dom in vila je gospodarila

v njem. Da, vila! Kajti le nadnaravno bitje je moglo zaarati skope

strice, da so odpirali tolste mošnjike in se prikupiti tetám, da niso

zavrišale závisti, ko je stopila v njih mrak vsa mlada in zdravá,

ampak da so jo dušile s svojím dobrikanjem.

„Prvi dan je danes, ko jo pustim samo," je pomislil Alojz in

korak mu je postal poasnejši. „Kaj neki pone? Kakšno bo njeno

lice, ko prinese svoj prvi umotvor na mizo?"

To so bile misii, ki so plesale Alojziju ves dopoldan v úradu

namestu številk. Nestrpno je akal poldneva. Komaj da je slišal

opazke svojih kolegov in komaj da je videl njih mežikanja.

V naglem koraku je prišel opoldne do hiše svujega stanovanja,

zdrvel v eni sapi po stopnicah ter naglo odprl vráta. Preseneen je

obstal. Ob ognjišu je stala Olga vsa zardela v lice. A Alojzijevc

oi niso videle lepega lica, ampak ostale so na rdei bluzi, našiti

z mavrinimi trakovi.

„Olga!" je vzkliknil in glas mu je izdal sodbo oi.

A Olga ni ula oitanja v glasu, priskoila je k njemu. S silo

je Alojz zadusil vse ncvoljne besede, jo objel in skúšal biti vesel;

toda še med obedom je izbruhnilo iz njega

:
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„Olga, kakor se prosi Boga: Ne obleci mi ve te bluze!"

Olgi je bilo, da se nekam pogreza vedno bolj in bolj ; z

žvenketom je padla žlica na tla. Olgin obraz je postal za hip

kakor okamenel, knialu pa se je udno skremžil in Olica je

zajokala. Vstala je ter odšla v drugo sobo in zaprla vráta tiho za

seboj.

Kakor grešnik se je splazil Alojz s sklonjeno glavo za njo. —
Pol ure pozneje sta vnovi vstopila tesno objeta, on vesel in

sreen, ona smehljajoa se in v drugi bluzi . . .

Ne Olga, ne Alojz nistii vedela, kako sta minuli dve leti. Alojz

je nosil na obrazu zapisano, da živi še vedno kakor v snu. Da je

sem pa tja malo poraunil, se mu je zdelo práv potrebno, kajti

gradovi v oblakih ne poznajo skrbi za vsakdanji kruh. Sicer pa kako

bi ne, ko se mu je družina poveala za malo Olico v zibelki. To

tudi in niesar drugega ni bilo krivo, da ni ve klical svoje žene z

„Olico", ampak krátko s „ti". Da so mu orale skrbi po prej gladkem

elu, se mu je zdelo še bolj privlano in vse bolj važno. Res, da

se mu je vekrat izvil globok vzdih — pa kaj bi to v primeri z

ostalimi obutki! In e je preklel strice, kolikokrat se jih je spomnil

^ z draginjo vred, si je dejal, da niso izgubili njegovi ideali na

prožnosti, ampak celo pridobili. Kaj je idealnejše od skrbi za družino?

In konno: samski stan s svojimi brezskrbnostmi sploh ni vreden,

da se ga vpletá v resnost življenja. Saj ve sam, da bi bilo boljše

še poakati par let in si prihraniti kaj, ali vsaj poakati, da se usmili

smrt kakega strica, nego kar tako butniti naravnost v sredo skrbi . .

.

So pa tudi sladkosti." Tako je rezoniral Alojz in util se je za-

dovoljnega.

Svojo ženo je Ijubil in najrajši bi ji bil izpolnil slehcrno željo,

a kaj, ko pa ni bilo mogoe. Moderni klobuki so lepi, to je vedel;

tudi najnovejši kroji oblek bi ji krásno pristojali, pa kaj . . . Vendar

bi se Olga morala zavedati, da je le uradniška žena in ne magnatova.

Da, e bi se eden izmed treh siricev poslovil na veke, tedaj bi že

šlo. Ni lepo sicer, da želi stricem skorajšnjo smrt, a zakaj so pa

taki egoisti? Kakor bi se kesali, da so mu preve dali pred poroko,

drže sedaj svoje mošnjike zaprtc. — In zadnji, ko jih je obiskal —
toliko, da ga niso spodili. Kako je že dejal najstarejši: „Ali že

komaj akáš, kaj? Pa ne bo še." —
Tako je kovalo po Alojzijevih skrbeh, ko je nenadonia prejel

brzojavko, da mu je najstarejši strie umri. Ves v razposajenem

razpoloženju je oblckel rno obleko, obljubil ženi in otroku cele
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gradove, dal svojemu obrazu primerno žalost ter se odpravil, da

spremi pokojnika k venému poitku.

Stopal je za krsto s sklonjeno glavo, žele pokojnému stricu

najlepší prostor v nebesih, tetám še veliko let zdravja, sebi pa

ugodno oporoko. Ne preve, ne ez potrebe, kajti Alojz ni util

egoizma v sobi.

„Saj, ko bi ne bilo družine, bi tudi ne bilo telí misii —
a tako ..."

S to mislijo je vstopil Alojz z drugimi sorodniki vred v sobo,

kjer jih je že akal notár z važnim pismom in še važnejšim obrazom.

Alojz je dal svojemu obrazu najbrezbrižnejši izraz ter se ozrl

naokrog. ude se, je zapažil, da skušata tudi strica in v pajolane

pogreznjene tete dati svojim obrazom isto kot on.

„Kaj nimate dovolj, požrešneži ! Jaz vam vidim skozi fari-

zejsko krinko."

Notár je zael itati oporoko. Námah je utihnil jok in vratovi

so se iztegnili.

Prišle so na prvo mesto razlinc ustanove. Alojziju so zamig-

Ijalc pred omi veliké vsote. Toliko, da ni vzkliknil ; a premagal se

je in zael hitro seštevati ter odštevati od skupne zapušine.

Prišla so na vrsto društva in Alojza je zaskrbelo, kajti kakor

je v naglici [izraunil, je še malo preostajalo. Upajo,'da se je

zmotil je akal ter iztegnil vrat še bolj. Konna vsota je padla v

naroje tetám . . .

III.

Minulo je dokaj dni, predno se je Alojz nekoliko vzravnal od

hudega udarca. Z bojaznijo ga je gledala žena, s strahom otrok.

In ko se je prvi zopet nasmehnil in vzdignil otroka v naroje, se

je globoko oddihnila žena in veselo zaploskal z rokama otrok.

Olga je poakala še dan in no ter negotovo stopila k Alojziju

in mu pogladila lase, kar je imel vedno zelo rad.

„Nekaj bi te rada prosila, Alojz!"

Kar nehote so se môžu namršile obrvi.

Globoko je Olga vzdihnila in še iiitrcje gladila njcgove lase.

„Vse, kar sem imela bluz sem že porabila — no, ne glej me tako,

saj ne maram niesar izrednega. Za dom bi rada, saj na ulico tako

ne hodim. Tudi Olica je že vse raztrgala ..."

Alojz je otresel z glave njeno roko ter stopal s težkimi koraki

po sobi.



Josip Ribii: Bluza. 177

„Pomisli, žena, da sem kúpil venec, dragocen venec za po-

kojnega strica, ki mu gotovo ne bo pomagal iz pekla . . . Da je pa

vsa moja plaa do zadnjega vinarja natanno odmerjena, bi tudi

morala že vedeti. Sama veš, da ni moja krivda! Ali zapravljam?—
No vidiš! Bluzo, bluzo ... Saj si imela takih rei dovolj, kam si jih

pa dala? Pridi, poiskala bova, mora se kaj dobiti, kajti najmanj dva

meseca sem sedaj na suhem. Dolgov pa veš, da ne maram delati

iz princípov ne!" Tako govore se je približal omari ter zael raz-

metavati po njej. Ni bilo mnogo. Kar je bilo, je tudi Alojz spoznal,

da ni za porabo.

Že se je hotel slabovoljen odstránili, ko je privlekel iz kóta

že nekoliko obledelo rdeo bluzo. Razprostrl jo je ter vprašaje

pogledal ženo. Olga mu je stala ob stráni in zadrega ji je silila iz

glasu

:

„To je tista, saj veš, ki sem jo sama napravila." Alojz je še

enkrat potresel z bluzo ter vprašal

:

„No in kaj manjka tej bluzi?"

„Saj ti ne ugaja, saj si mi prepovedal nositi jo."

„Prepovedal?"

„Kaj ve ne veš? Najprej pred poroko in potem prvc dni..."

Alojz je zamahnil prezirljivo z roko.

„Kaj vse ne blebeta zaljubljen fantin v medcnih dneh ! Kar

obleci jo, práv lepa je. Kaj pa vendar hoeš?" Alojz ni mogel do-

konati, kajti Olga mu je bila iztrgala bluzo iz rok in jo vrgla v

prejšnji kot.

„Pa je ne obleem ! Rajša hodim raztrgana, da veš! Takrat ni

bila dobra tebi, sedaj ni meni. Sedaj vidim, koliko je še Ijubczni

v tebi ..."

In Olga je sedla na stôl in si zakrila obraz. Alojz pa je stal

poleg nje ves v zadregi. Skoro z žalostjo v srcu je nato vzel klobúk

in gredo proti vratom dejal : „Ne morem ti pomagati, Olga, in ti z

novo bluzo pokazati, e je še kaj Ijubezni v meni!" —

IV.

Zopet sta minuli dve leti. V Alojzijevo družino je zopet pri-

romal otrok. Bil je deek in krstili so ga za Alojzija. Mešec dni po

krstu je sedel Alojz v kuhinji in si podpiral težko glavo. Žena je

zibala sinka.

Težke misii so tlaile Alojzija. Smrtna kosa mu je pobrala še

ostala strica, in oba strica sta bila spisala oporoki skoro dobesedno
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enaki kakor prvi strie. Alojziju je to sorodstvo prineslo le nove

stroške in nová razoaranja. Z vzdihom se je domislil vencev, še s

težjim sinovega rojstva in krsta.

„Sosedova gospa mi je pravila, da bo v nedeljo italniška

veselica," je prekinila žena molk.

„Da bi ne bila," je odgovoril Alojz izpod pesti.

„Pa ti se je vendar udeležiš kot predsednik?"

„Udeležim se je," se je slišal vzditi.

„Ali me ne vzameš s seboj?" ga je vprašala.

„Ali sem te pustil že katerikrat doma?" Nekam v daljo se je

potopil Olgin pogled in roke so nemirno ležale v naroju, ko je

negotovo zašepetala: „Pa nimam nobene obleke."

Kakor bi ga zbodlo, se je vzravnal Alojz.

„Ne razburjaj se, Alojz. No s krilom bi že šlo, ctudi — no

saj veš, da nisem izbirna, a bluze res nimam nobene!"

„Olga, to ni mogoe? Kje pa je ona nová sivá obleka?"

„Ona lanská? Prvi iz móde, drugi raztrgana."

„Tako, kje pa ona, ki me je stala skoro polovico plae?"

„Saj tisto krilo mislim — bluzo pa nosim na sebi sedaj že

dva meseca."

„Ne, to ni mogoe, saj ti vendar kupujem neprenehoma cunjo

za cunjo. Zdaj obleko, zdaj bluzo, zdaj klobúk!"

In Alojz je šel v sobo, zael razmetavati po omari. Kakor v

zmagoslavju je kmalu zopet vstopil z rdeo bluzo v roki.

„Sem poglej - kaj pa je to? Nová, isto nová bluza! Še

nikoli je nisi imela na sebi!"

Olga je poasi vstala in se vzravnala. „Alojz, vendar ne boš...

Za veselico ta bluza, ki ti je bila trn v oeli! Predsednikova žena in..."

„No, kaj pa si, e si predsednikova žena ... Ali si milijo-

narjeva?"

„Daj si dopovedati, Alojz, saj bi moralo tebe biti sram, da bi

sedela v tej bluzi poleg drugili."

„Kaj mimardrugih! Ali sem si jaz naroil posebno salonsko

obleko za veselico? Ali ne pôjdem v stari, ponošeni? Tvoja bluza

pa je še isto nová!"

Olga je sedla uniena na stôl.

„Povem ti, da ne grem v tej bluzi, niti za kuhinjsko cunjo je

ne maram!"

Alojzijeva roka se je skrila in zmekala bluzo v pesti: „Pa

doma ostani, e si tako trmasta!"
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Alojz je imel navado, da je v sluaju kake družinske dishar-

monije vzel klobúk in šel. Tudi tega dne je ostal zvest svoji navadi.

Vrgel je bluzo na mizo in zgrabil klobúk in palico. A ni še bil pri

vrátili, ko se je pognala Olga proti njemu ter s stisnjenimi pestmi

zasiknila: „Pa pôjdem, nalaš pôjdem, da bodo vsi videli, kak hu-

dobnež si . .
."

„No, pa pôjdeš nalaš," se je zasmejal Alojz ez ráme in zapri

vráta za seboj. —
etudi je bila Olga trdno sklenila, da pôjde nalaš na veselico

v obledeli rdei bluzi, vendar se je zadnji hip premislila in ostala

doma in jokala. Alojz pa se je tistega dne napil kot že leta ne.

Ljudje so dejali, da ni bil še nikdar tako družaben in vesel. —

i

Ivo Peruzzi:

Karmen.

Polna življenja je bila. e so se dvignile njenc oi k nebu, pa

so žarele daljne zvezde, e je stopila na poljano, pa je zadišalo

po cvetju in medu. Njena duša je bila pesem, njena mo hrepenenje.

Kadar je sedla za klavir, so se ji široko odprle veliké, žive oi in

se užgale v skritem vrisku. Lica so ji poljubili ognjeni prameni

in kot razbesnjen val je bežal iz njenih ust spev:

Ljubav doma je med cigáni,

sila nobena je ne zatre . . .

Bežal je ta spev in se zagnal visoko pod nebo, tja v proste viharnc

dneve je plul, prosil in grozil.

Tam ob morju je bivala, svobodna kot morje, neugnana kot

orkán. Pa je zavozil neko mimo obali otoški olnarJvane, prišcdši

z juga, obložen z zlatimi oranžami, pinijami in s sonimi bananami.

Šumelo je v zraku in vonj je zavel tja na obal. Karmen je zrla na

oceán in pozdravljala solnce in svobodo. Svetle galebe je pošiljala

dale na jug, da ji prineso žarkov in gorkih in iskrenih pozdravov

od neznanega, neizrazljivega, od tega, kar je bilo v njeni duši. Pa

jo je pozdravil mladi Ivane nenadoma in zavihtcl klobúk s krepko,

žilavo roko. Temni kodri so mu poljubili znojno elo in razgaljene

prsi so kipele.
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„Hej, pojdi z menoj, samevajoe dekle, tja na vzhod, kjer se

vozí zora po oceánu in kjer loveška roka ne daje pravíc in postav,

tja v moje kraljestvo, kjer iše mladost svoja izgubljena poia med

polji narcis in gozdovi detiteih ceder. Iniej voljo in ne boj se

koraka, kadar te vábi brezmejno, daljno — ono, kar je zapisano v

tvoji duši. . .
."

Zavzdignil je veslo in udaril ž njim srebrno morje, da je za-

šumelo globoko in dolgo . . . Karmen je dvignila oi, Prvi se je

v njej zgenila tajná groza . . . Oko ji je poivalo na sencah kipeih

kit južnega olnarja, v vroem poldnevu se kopajoega, njene misii

so šumele kot vihra tja v daljno pian. Strmela je in ni odgovorila.

Njena kúpa še ni bila izpita. Takrat je zautila glas za seboj:

„Karmen, Karmen, herka moja! Skrb mojih starili let, kje se

mudiš? Pridi, pridi, da mi daš oporo, sedaj ko sem nadložen, slab!

Glej, prispel je trgovec s silnimi tovori blaga, pa je povprašal po tebi.

Tam od zahoda ga je privedla pot in zvedel je zate, ko je slišal

tvojo pesem!" Zatrepetalo je morje, lahni, beli oblaki so bežali cz
firmament in solnce je zaprlo oko. Tja nekam na jug so leteli

galebi, kot srebrni noži so rezale njih peroti gosti zrak.

„Nikdar! Zastonj!" je kriknila in se naslonila na skalo ob

obali. Nekaj se je iztrgalo iz nje in se zadusilo v blatu . . . Takrat

ni vedela, da je bilo njeno srce, njena umirajoa mladost. Široko

veslo je pljusknilo po valovih in tja v neskonnost je drlitela po-

moršakova veerná molitev: Ti si kot venost brezmejno, kot Iju-

bezen globoko . . .

„Zakaj ni bilo iz njegovih ust nobene besede ve?" so šepnile

njene ustnice. V odgovor so ji vihrala v daljavi ponosna jadra, ob-

sevana od pozdravljajoih veselili žarkov ; dale tam za njimi pa

se je svetilo veliko, neznano kraljestvo . . . Ni vedela, kakšno je to

kraljestvo, a utila je, da je zanjo izgubljeno.

Takrat ji je bilo šestnajst let . . .

Živahno je bilo tisti as v družbi velctrgovca. Krožil je sekt,

padali so dovtipi med šumnimi akordi godbe. Gospodarju se je

zjasnil tolsti obraz, ko je gledal svojo ženo v sijaju lepote in toalete.. .

Skrivnostno ji je šepnil nekaj na rožnata ušesa in se smejal dolgo,

sunkoma ; ona je zrla'^skozi odprío okno. Družba je prosila pctja,

„Ho, ho, ho!" se je oglasil veletrgovec, „to bo nekaj za mojo

Karmen, kaj ne da? Tisto, tisto cigansko . .
."
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Mehariino je vstala in sedla tja med oleandre h klavirju . . .

V sobo se je smehljala topia julijska noc . . . Pesem hrepenenja

je šla mimo, in tam zunaj se je vse družilo, vse šepetalo . . . Tista

no je pogledala Karmen v dušo, takrat, ko so ji zbežali beli prsti

ez tipke. Njej nasproti je stal njen mož in jo zri z vodenimi, ze-

lenkastimi omi . . . Streslo jo je. Tiho, kot zamolkli otok je švignil

akord, obstal, preplašen stresel glavo in zdirjal razbesnjen, krie
po krvi in tirjajo pravice. Zakaj bi ne smel živeti? Kdo je, ki mi

bráni? Kje so meje mojih želja? Strastno je raztrgal divji disakord

vprašanje. Ne! Lepota je greh ! je zaupil in se razgubijn udusil ..

.

Izpela je. Veletrgovec si je obrisal znojno elo, zdelo se mu je, da

je nekaj zakrivil . . . Gledali so jo, kot lovek, strme v praznino,

v kateri káže udeže — udák. Ponosno se je zravnala in se pri-

smejala v družbo. V divjem plesu, v vonju parfumov in sladkih

besed je tolažila v sebi nemirno morje, ravno tisto, katero je šumelo

takrat, ko ji je bilo šestnajst let.

Pri oknu je sedela z elegantnim kavalirjem pri pogovoru.

„Srena ste gospa," je šepnil in se sklonil bližje k njej. Raz-

posajeno se je nasmejala in s pahljao nalahno udarila dvoreega
po licu. Pogum se mu je vnel. Bližal se je njeni beli roki in jo

galantno poljubil. Sladké so bile njegove besede ; naslonila sta se

na okno in zrla v no. Burno so ji utripale žile na sencih, smelo

so ji bliskale oi, a v njih ni bilo življenja, v njih je grozilo ma-
ševanje . . . Mehko je prislonil kavalir svoje lice ob njeno in ognjen

poljub ju je združil takrat, ko ji je šepnil nekaj na uho ... V tistem

hipu je pridrla v sobo glasno se smejoa družba. Okrenila sta se

in se razgubila med množico.

„Dajte, dajte, da slišim cimbal in gosli, da se udušim v one-

mogli strasti pustinje, kjer dirja prostá reda neugnanih vrancev

mimo pevajoih gru Ogrov, sedeih pri žarnem vinu!"

Tako je odmevalo takrat v njej, ko je brez misii pila, živela.

Njen ples je bilo upehano pojemanje bolne duše, njene besede

žarei utrinki, ki so se vžgali in zaskeleli, njen odgovor smeli. Zopet

so jo gledali vsi in se udili. Zdelo se jim je, da se godi nekaj,

esar še niso videli nikdar . . . Umolknili so, kot c stopi tcmen
tujec v domai krog,

Drugo jutro so jo našli v naroju kavalirja . . .

Takrat ji je bilo osemnajst let.
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Za hip se je ustavila. Zunaj je živela pesem pomladi. Iz vrtov

so sc nagibale bele lilije globoko doli na cesto in se zazibale nad

blatom. Vonj rezed in timijana je polnil soni zrak in vsenaokoli

se je pogrezovalo v solnce, vse je dihalo in koprnelo kvišku k

življenju

!

Karmen pa je liodila po dolgi esti in se priklanjala mladoletju.

Za njo je ostal strašen, neizpolnjen sen, pred njo je šla nepoznaná

groza svobode. Ni bilo tožbe na mrano blcdem licu, ni bilo kletve

na trudnih ustnicah. ,Na razgaljenih grudih ji je žarelo cvetje polja,

živo in pisano in njen pogled je bil dolg in iskren pozdrav vsemu,

kar je živelo. Ni ji bilo mar krvaveih nog in zaniljivih pogledov

potnikov, hiteih dalje in zatopljenih v skrb in izmuenih v bolnem

sebiju . . . Hotela je ono kraljestvo, katerega ji je obljubil olnar

z juga.

„Karmen, Karmen — emu?"
Stresel jo je ta nenadni glas. Ozrla se je. Za njo se je rezal

razcapani cigán, z veliko rdeo rožo na prsili in z gosli pod pazduho.

Njegov smeh je bil oster in zaniljiv, a njegova roka bela in nežná,

kakršne nimajo vagabundi. Pristopil je bližje k njej in jo gledal

dolgo v oi.

„emu išeš kraljestva, katerega ni? V tebi sami leži pokopano!

Tebe je življenje samo enkrat pogledalo v obraz — samo tedaj, ko

se nisi tega zavedala z vsem svojim hrepenenjem. Takrat si se

zbala in zasanjala, da bi vrgla od sebe ono, kas ti je dusilo mlado

grlo, kar je samo tedaj tirjalo od tebe lepo in neskonno mogono
žrtev. Sledila si strahu, ne svoji duši. Glej, zato liodiš po esti in

išeš, kar je izgubljeno v tebi!"

„Ni ve pomoci?" so vzdivjale takrat njene oi, prosc in

prete.

Zopet se je zasmejal cigán.

„Ha, ha! Pomoci? Vrni se dekle, po poti, po kateri si prišla.

Zapri oi in zakrij ušeša, pa se vrzi naravnost v naroje neizogib-

nemu! Uduši se v veseli pesmi ! Jaz hodim svojo pot in pojem

svojo pesem, pa vendar živim povsod in zmagujem vse. Slabii me
ne poznajo, velikáni se mi klanjajo. Življenje je moj zaklet sovrag;

brez oddiha je za menoj, a njega mo se razbije na mojili prsili...

Ime mi je Volja; tebi in mnogim sem neznan." — Obrnil se je hitro

in odšel po esti.

Karmen se je stresla. V daljavi je ula cigána, ki je pel udno
melodijo, zveneo kot odmev jekla in pokanje skál ... V solncu
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se je gibala cigáova roža. Karmen je zabodla pogled v dalje, zdelo

se ji je, da jo vábi in klie neskonni, veliastni oceán. „Nazaj k —
neizogibnemu?" je rekel cigán. Zamižala je in nebrzdana mo je

potisoerila njene korake. Ni utila toplih objemov solnca in burnih

utripov srca, ki je krialo ven v žejno razkošje.

„Kam hitiš?" jo je vprašal starec ob poti, ki se je pogovarjal

s pomladjo o pomladi.

„Poravnati zamujeno," je kriknila njena duša. Na bregu je

obstala. Pred njo je ležal, jeal oceán. Še nikdar ga ni uzrla tako

veliastnega. Razpletla si je lase, da so bežali z vetrom in dehteli z

vetrom. Karmen je vzdrhtela. Zameglile so se ji oi, sedla je na

skalo in stisnila glavo na kolena, in s trnjem ovenano je bilo njeno

srce. Divje je drvela kri po žilah. Da bi bil tistikrat zanesel val

mrtveca mimo nje, pa bi mu poljubila ústa, lica, oi. Zagrizla bi se

v opolsko meso utopljenca . . .

Takrat se je nagnil dan.

Krvavordee peroti galebov so sijale v mrak in mogoen mir

je dihnil v stvarjenje. Karmen je zrla takrat tisto kraljestvo, nena-

doma se je zgrnilo pred njo. V srcu jo je tišalo kot grob, v ka-

terega se je pogreznila krsta. Oi so ji zagorele v daljavo. Dale
tam v solncu prostih dni, obložen z oranžami in s pinijami je vozil

olnar Ivane svoj okrašeni olni v temnokrvavi zori, pode pred

sabo no in pojo jutranjo pesem. Z roko ji je mahnil v pozdrav

in pri tem pozdravu je vzkipelo morje. Zautilo je neko kruto, nizko

roko, ki je temno begaia nad svetom. Bila je krivica.

Karmen se je ozrla kvišku in zakriala. Na skali za njo je

stal cigán z rdeo rožo in se zaniljivo smehljal. A ta smeh je bil

poln zmagoslavja, poln moci . . .

Tedaj je vstala. Njena ura jo je poklicala. V daljo, kjer je od-

hajal olnar Ivane, je burno zaklicala v pozdrav, iztegnila roke in

planila z ognjem v oeh in kipeih ustnic po onem, kar je bila

zamudila.

Umolknil je oceán in zakril svojo skrivnost v belo krono valov.

Tam dale nekje ez morsko gladino pa se je izgubljala pesem
brez mej in postav ....
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Vojeslav Mole

:

Mtvemu znancu.

Vcer je bil živahcn, vse debate

bilc so zanimive in problém

se za problémom je v besede zlate

oblikoval in v diven diadém

prearali smo sanje si bogate.

Le eden je med nami bied in nem
sedel, s smehljajem grenke ironije

in škrite v dnu srca melanliolije.

Kozarci so zapeli in zdravica

razlcgla se je vriskajoa v no.
Plamtela srca so, gorela lica. —
A on je vstal in trpko se smejo
nam dal roko, kot led mu je desnica

bila, in šel je v pomladansko no.

Le v vrátili že so ustnice mu biede

zašepetale tiho nam: „Besede . .
."

To je že dávno ... A zakaj nocoj

zasanjali o tebi so spomini?

Kot živega te vidim pred seboj,

zamišljen in mole si kot v davnini, —
in vendar se zgrniia nad teboj

že dávno zemlja je in spiš v tišini.

Ah, spiš, moj Hamlet, nimaš težkili snnj ?

Povej, ni tam bolesti, ni kesanj?

Povej, kaj nam zakriva zvezd zaslona?

Povej, povej, odkod gre pot in kam?

Moliš. Loila naju je zatona

skrivnost, izbrisala vso pot stezam,

med nama zgrinja se molanja zóna . . .

Polnoc je zunaj, vihra, sneg... In saní

molrim življenja svojega daljine,

ne vem potem ne dalje ne širine . . .
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Dr. Zober:

Klubni stolec.

Ne sami ob sebi kot nekaka metafizina shemata, marve z vsemi

prijetnimi pritiklinami, s katerimi jih je obdarila priroda, je

troje stvorov vedno vzbujalo mojo pozornost, osredotoilo moje misii,

bodrilo mi fantazijo: visoke ponosne žene, skalnato morsko na-

brežje, klubni stolec.

Ti blaženo brezdelje, ti herojska zamišljenost, ko se vdaš

vabljivi ponositosti in se zlekneš po tem usnjatem prijatelju, ki ima

v sebi mnogo ve duše, nego vsi tvoji „bližnji" skupaj. Ti vsesvetska,

pomirjevalna filozofija, ko poivaš v tem prijateljskem, da, oetov-

skem objemu, ko utiš, kako polzi niz tvojih ramen breme sivé

vsakdanjosti in se zopet prerajaš v loveka, zavedajoega se svoje

osebnosti, ko se ti pomlaja fantazija in preraja energija! Trenotki

blaženosti, ko gledaš v svet skozi optimistini modrikasti oblaek
svoje smotke in misliš, da tudi v paradižu ne more biti mnogo,
mnogo lepše. Kaj je ves budistovski nirvána proti nirvani tega

fasciklja živcev, vzetega iz registrature življenja in udobno zlek-

njenega v komodni, širokoplei in globoki klubni stolec, ki se kakor

temen in nedostopen pojav samozavestno širi sredi sobe, kje med
pisalno mizo, oknom, knjižnico in kaminom

!

Že njegova zunanjost je bojarska. Rad vidim pohištvo, ki ima

neko osebno noto, pohištvo, ki ni samo za to, da ne sediš, spiš

ali ješ na tleh, marve, da je rabiš kot lovek. Od živali se razlikuješ

po svojem razumu, po oblikovanosti svojega notranjega bistva, po

svoji kulturi. I Madjar je lahko civiliziran, i konji i psi znajo težke

raune s kubinimi koreni, kulturo ima le lovek, ki je kultiviran,

lovek, ki uporablja svojo okolico za fond svojega lastnega reliéfe.

Kultiviran lovek iše povsod sebe samega, porablja vse, kar ga

obdaja, egocentrino, v demokraciji javnega življenja nájde fond

svojemu licu. V svojih štirih stenah hoem biti sam, kar je krog

mene, naj mi slúži brezpogojno. Noli turbare circulos meos! e
naj delám, móram imeti tudi aša za misel. Naj li premišljujem laen,

naj imam fantazijo brez udobnosti, naj pišem pri mizi, ki ima pre-

kratko nogo, ob kadei se lešerbi, ob ostankih nedostatne veerje?

Res so mnogi veleumi in ženiji dosegli marmorne dvorce le preko

nirzlih manzard. Pa jaz se nikakor ne silim med veleume, lovek
hoem biti. I o -vek! esi hoem poiti od dela, užiti remekdclo

.Ljublj.inski zvon" XXXIV. 1914 4. 13



186 Dr. Zober: Khibni stolce.

slovstva, ali pa premisliti karkoli, uglobiti se v problém, storim to

najraje v udobni legi, ko so vse mišice razbremenjene in ko mc
objame mehko podloženo in po clastinih vzmeteh prostrto usnje,

ko mi poivajo lakti na ogromniti poivalnikih, ko se glava težko

nasloni na blazino in me obdaja vonj opojné cigarete ali dobre

smotke. Tu med pisalno mizo in knjižnico, kaminom in oknom se

potem pojavi genij. I jaz, ki nikakor nisem genijalen, utim njegovo

bližino in jamem misliti o nirvani, — misliti? utim jo, to konno
sintezo loveškega vbadanja in brezkonne brczciljnosti. Ta ogromni

temni usnati prijatelj, dragi ta klubni stolec, ima svojo dušo, mnogo
boljšo, nego tisti bližnji, ki ga moramo báje Ijubiti. Ta duša je

nekaj isto posebnega, samosvojega. Stôl Samoživ. Težko je opisati

vso to dušo, — saj niti loveške duše ne moreš opisati, kaj li dušo

bitja, ki je tako prosto našega egoizma, tako odpušajoe, ple-

menito, altruistino in vendar tako loveško

!

Dragi filister! Vem, da si zadnji tožil v narodnogospodarskem

pregledu, da gre ves naš denár v ni, ker si kupujemo drage, ne-

potrebne predmete v tujini iz samé gizdavosti. Vem, da šmátraš ta

moj slavospev za izrodek fantazije, za lahkoživost, e ne za pokvar-

jcnost, in e si kdaj videl od znotraj kak višji razred, mi oitaš, da

sem „von des Gedankens Blässe angekränkelt" (odkod je ta citát,

ne veš ve in bi ti tudi ni ne koristilo). Pa kaj, hoeš 11, da si

naroim klubni stolec pri Zadrugi domaih rokodelcev zo. z. v

Temnem lesu, pošta Višnji vrh nad Bistrico? Samo enkrat sem

to storil in vabim te, prijatelj, da prideš in sedeš v tisti stolec, ki

sem ga takrat dobil. Šedi v njem samo pol ure, pa me boš rad

zapustil in odšel v bližnjo drogerijo, da si kúpiš žganja in drgneš

ž njim otrple ude. Pa to je postranska in tvoja zasebna zadeva.

Vem dobro, da nisi iz rodu Asra, ki mrjo, e Ijubijo, marve naše

gore list, ki želiš, da naj vsakdo dela, kakor slove domovine úkaz.

Kaj pa razumeš pod „delom"? Kaj drugega, ko znoj, nápor, službo

s penzijo, in za brezdelice zmerjaš nas vse, ki se bavimo tudi s

peresom in fantaziramo kdaj o klubnih stolcih. Jeli da, mi smo ti

nevropatiki iz lenuliarjenja, ti baha z žulji, ki ti niso prinesli do-

stojanstva loveka, ampak dostojanstvo konja, ki zna raunati s

kubinimi koreni, da si zaslúži svoj oves. Aj, braté, ti sploli ne

znáš delati, ker ne znáš živeti. Jaz, ki sanjarim v in o klubneni

stolcu, znám to bolje nego ti. Ti delaš, da ješ, jaz pa delám, da

živim po loveško, ne animalsko. loveško živeti se pa pravi živeti

kulturno in delati kulturno z úžitkom. c so res nebesá, niso in
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ne morejo biti drugana, nego velik svet, na katerem žive sami taki

Ijudje, ki imajo fasono kulturnega loveka, ki torej znajo uživati i v

delu in poivati z úžitkom, ki torej imajo klubne stolce. Ergo imajo

klubne stolce tudi v nebesih . . .

Pah, nikakor, predragi, ne zagovarjam lenuha, ki sploh niesar

ne dela, marve samo uživa. Ta stvor je enako antipatien, kakor

oni, ki samo dela in ni ne uživa. Oba nista in ne bosta nikdar

zaslišala visoke pesmi življenja, igar edina in najveja umetnost je,

da znáš enakomerno razdeliti svetlobo in senco, barvo in temo v

zaokrožen umotvor. Kdor tega ne zna, živi karikirano, pretirano

v eno ali drugo smer, lovek-nelovek, stvor-nestvor. Odtod toliko

število Ijudi, ki so zadeti in razžaljeni v dno duše, kadar razstavi

Smerekar kakšno svojih karikatúr.

Veliko socialno zlo je, da nismo premožni. To je kardinálna

napaka slovenskega loveka. Ker pa nismo, vodi naša pot do kultúre

mimo velikolepih zunanjosti naravnost k liku, k osebi. Zakaj so

naša lica tako temná, zakaj leži prokletstvo na delu naših rok, da

se vse v zlo preobraa, kar si srce lepega obeta, zakaj? Ker ne

známo živeti in ne známo delati, ne známo varevati s asom. Ko
konamo delo, ne známo poivati. Poivamo prežvekuje, ne známo

uživati, ne známo si oblikovati osebnostnega lika kultúre. Ne známo

sedeti v klubnem stolcu, zato tudi ne známo delati koncentrirano.

as nam ni zlato, maive groš. Kontrasti, ki jih je pomna ostala

priroda, so v nas samih zaspali. V pisarni si takšen kakor na iz-

prehodu, v soli isti, kakor doma in v kavarni, v gledišu, v perivoju.

Tudi oblaiš se vedno enako malomestno, enako neelegantno. Nisi

ve kmet, nisi še inteligent. Od kultúrne finoe mešana te loi tvoja

nekultiviranost, tvoja nevolja do subtilnih premišljevanj ; od prirodne

enostavnosti kmeta te loi tvoja naitana lirika, zato si prenehal biti

lovek in še nisi postal lovek, v sredi si med pretvarjanjem od

enostavnosti do kultiviranosti, nezadovoljen in nesreen v srcu, na-

potu sebi in meni. Zakaj ne znáš delati? Ker se ne zavedaš, ker

delaš brez misii in cilja. Delati se pravi pretvarjati snov, gibati

energije, oblikovati zemljo, družbo, državo, predmete, misii, ustva,

to je vse le eno. Izvrševati vse to tako, da delaš vsako re ob

svojem asu. Ne, da se zarineš z glavo brezmiselno v dvanajsturno

roboto, da pozabiš naše, na prirodo, na gibanje energij in obliko-

vanje snovi, kóje gospod bi moral biti, pa si hlapec, in da greš

potem domov izcrpan in prazen in potem animalino akumuliraš

ravno toliko, da se jutri zopet lahko izcrpaš še huje. To delo ni

13*
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vredno misleega loveka. Vsa tvoja gibnost, vsa tvoja zunanjost

priraste na tvoje opravilo, ki postane tvoj gospodar. Našim Ijudcm

spoznáš poklic po njihovi zunanjosti. Ce prideni v Ljubljano, doloim

nezmotljivo vsakomur: Ti si to in to. Tako se izdajajo po gibljajih,

po obleki, po pogledih, skratka po livreji svojega gospodarja i kadar

mole. Veš, kje je tista tajnost ? Glej krog sebe! Premisli, nato

delaj energino, nato vživaj v poitku. Potem ti bodo ure, ko se

zlekneš po klubnem stolcu, ure najistejšega veselja in osebnega

doživanja, ure samogovora in ure poitka, ki akumulirajo tvoje

energije, da bodo mogle med delom delovati, oblikovati snov in

izvajati korist. To je moj raun, in ta raun, dragi moj narodni

gospodar, ni pasiven.

Dragi papa! Tudi ti spadáš med one Ijudi, ki ne znajo živeti.

Svoje energije izgubljaš v delu brez prcstanka, ne odpoiješ se, ne

moreš, nimaš aša. Tvoj obraz, ko si zagledal v moji sobi klubni

stolec! „Ta potrata, to razsipavanje denarja!" Vem, da ti vse moje

razlaganje ne more do živega, ker si se že preve vživel v življenje

po naše, v to neekonomsko in brezciljno razsipavanje življenskih

energij. Morda ti bo dala misliti majlina primera. Pred nekaj leti

si me obiskal tu in ko si zopet odhajal z zadnjim vlakom, sva imela

le še malo aša. Ali se spustiva v tek, s kovegi po blatu, da morda

vsa upehana, oznojena in oškropljena le zamudiva vlak in da ti

vseeno utrpiš škodo? Najel sem avtomobilnega izvoška, — oh, ta

izdatek, ta potrata, zadostovala bi trém ; ves as si med vožnjo

nervozno drsal po sedežu, vstajal, pogledoval na uro, se zmuil,

vse to . . . emu? Ne bi 11 ravno tako prišla do cilja, e bi bil v

miru vžil krátko udobno vožnjo, ki se ti tako redko prilii, in ki te

je rešila zamude vláka in drugih obutnejših nevšenosti? Vidiš, ta

senzitivnost je živna, avtomobili so pa narejeni, da si prihranimo

as in da ne pridemo iz fasone. Tudi delovni as si je treba tako

razdeliti. To je življenje kulturnega loveka, ki zna delati in zato

tudi lenariti. as je znanost življenja in klubni stolec njegov simbol.

Tu ležim torej v njem, pušim svojo smotko in poslušam, kako

šiva dež po oknih in kako klokota deževnica zunaj nekje po žlebu.

Pinija pod oknom, drevo adncga lika, se máje v burji, rna bieder-

majerska silhueta na cankarjevosivem ozadju. V levem predalu

pisalne mize pet modrih bankovcev, zadnji honorár. Krog mene

modrikasti, vonjavi dim. Tisina, Vsi pogoji tihe sree, ravno dovolj

dolge, da me vsega poživi, ravno dovolj krátke, da mi ne postane

nadležna. Ž njo pa spomini, malenkostni, pa dragoccni.
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Na esti, v vrvi Ijudi, ko so si vsi tako podobní, sem danes

zagledal žensko, ki je drugana od njih : vitkostaso, polnogrudo,

visoko, lepo. Prišla je in odšla, a najine oi so se sreale v na-

lahnem, koketnem, kratkem pogledu, pa dovolj dolgem, da crpam

iz njega veselja za ves dan. Kakor vstajenje, kakor združenje dveh

istih duš, ki pokušata veselje življenja v enem samem iiipu.

V boanskem Devinu sem lani poleti poslušal pljusk valov ob

strmé bele stene, gledal drzni lok, zgrajen od slovenskih rok, stopil

na majhno nizko skalo, malo nad jadransko gladino, báje najljubši

poitek Danteja. Tod nájdeš v prirodi samega sebe. Tod sva pre-

živela z ženico medene tedne, golobka v Noetovi barki. Odtod pod

Uko goro, na res in Rab, med Bodule, kjer je geniálni Poli

Ískal leka za bolno mlado žívljenje, in kjer se tako plodno meša

beneška kultúra z rezístentno jugoslovansko raso.

Na severu se spajajo Slovenské gorice v daljavi z ogrsko nižino

in z nemškimí gríi. Tod žije živahen rod, nasien že nemškega

dúha, pa še vedno naš. Tu blizu je Cerovec. — Krátki, lapidárni

spomini. Pol življenja, pol kultúrne zgodovíne, dožívljene v uri

nirváne v mehkeni globokem objemu klubnega stolca. Osamljen

simpozion.

Gospoda moja, neko sem ital zelo pouno zgodbo. Dovolíte,

da vam jo povem. Bil je nekdaj bogataš, ki je rad izvrševal kršanskc

kreposti. Zejne je napájal, lane sitil, góle oblail, dajal jim streho,

toploío, podporo, zdravila; vse v velikem stilu. Neko príde ženská,

ízmozgana, bieda, brez vrednosti za loveštvo. Ž njo pet otrok, kakor

orgljice; mož- nemôž, tuberkulóza. Bogati dobrotnik posluša njih

bedo, njih suho, monotono pripovedovanje, soutno jim pomaga —
podaljšati to trpljenje še nekaj let, dokler ne bo tuberkulóza opravila

svojega dela. Drugi pride k njemu mlad, skrbno obleen mož,

doktor Vladuh Dobjani, avtor znanih del, narodnogospodarskega

zborníka, právne terminologije, nekaj politinih spisov, monografije

nacionalizmu ; nagrada Jugoslavenske akademije, priporoila mini-

strstva, nadarjen lovek, impetuozen, le brez denarja. Zato ne more

dosei svoje privátne docentúre, ne more nadaljevati svojih speci-

alnih študij, ne more si poiti, ker ga isto absorbíra delo za kruh.

1 žena se mora ž njim vred odpovedali marsikateremu komfortu,

delatí ž njim. Kako bi jíma ugodil majhen, štiritedenskí odpoitek,

krátko potovanje preko Opatije ob Dalmaciji, v rno goro, potem
v Trapani, Capri, Napoli, Rím, Firenco in nazaj !

2—3000 K. Velikí

dobrotnik, ki si že ízdal milíjone, pomagaj ! Pa že je dobrotníkov
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sluga pokazal vráta ternu nesramnemu prosilcu, ki ne prosi za pod-

pore, marve za štipendij lenobe.

Tisti filistrek, ki je poprej pisano gledal na moj klubni stolec,

katerega pa še niti nimam, je v tako ozkem duševnem sorodstvu

s tem izgubljenim mecénom, ki podpira in s tem daljša trpljenje,

nima pa zmisla za nadarjenega loveka, uenjaka in pisatelja, klo-

neega pod nezasluženo revšino, išoega malo oddiha za novo,

národu koristno delo. Sociologija rodoljubnega mecéna ! Pravkar se

bavim s študijami za monografijo o tem liku, zato dovolíte, gospod

urednik, da vrinem med vaše eseje in sonete izjemoma še sledei

inserat, na igar uspeh sem radoveden. Gotovo blagovolite tudi

sprejeti vse mnogoštevilne ponudbe, s katerimi se odzovejo naši

mecéni: Kdo daruje slovenskému pisatelju nov, nerabljen klubni

stolec njegove izbire, oziroma založi za to potrebno vsoto? Po-

nudbe pod šifro „Dr. Zober" na uredništvo „Zvona".

Ivo Peruzzi:

Pesem mladoletja.

O dgrnil bog je zlati pas,

iz njega slavki so vzleteli.

Li bránil si jim, oe beli,

da v polje šli so k cvetju v vas?

Li káral si jih, ko zveer

so peli vroe melodije

o srei, ki na zemlji ni je,

o rajih, ki jih ni nikjer?

Ne! Ti si zarjo spet razvil,

da v tvojo mo so se poskrili

in sanje cvetk, ti oe mili,

si v mlade dušice jim vlil . . .
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Dr. Fr. lleši:

Ý Anton Klodi viíez Sabladoski.

Dne 15. februarja t. 1. je po krátki bolezni v Trstu umri A. Klodi

vit. Sabladoski, c. kr. dvorni svetnik v p., odlikovan z redom

železné krone III. razreda. Italijanski red, ki so mu ga svoj as po-

nujali, je odbil ; enako srbskega : Klodi je bil avstrijski šolnik. Bil

je pisatelj, pa ne samo šolski ali šolniški, marve tudi beletrist. A

zadnje izginja povsem za ogromnim delom, ki ga je šolnik Klodi

opravil za uradniško pisalno mizo, rešujo akte in izdelujo une
nárte. Šolnik in beletrist! Kakor ora in škrjanec! Zdi se, da na

širše odjekne smrt škrjaneva nego smrt oraeva. Pa orje tudi šolnik,

a ne gleda nanj sinje nebo, kakor na oraa na njivi.

Pozorni so ob njegovi smrti postali ožji zemljaki njegovi,

Primorci, ker je med njimi preživel veji del svojega življenja, a

drugje le starejši Slovenci, možje pokolenja Šumanovega, Pleteršni-

kovega, Stritarjevega. Ne vem, e so se ga spomnili centrálni av-

strijski krogi, ki je za njih obo osnovo današnje šole preobrazil

v konkretnejše nárte.

Klodi je bil rojen kot kmetski sin dne 10. novembra 1836. v

Hlodiih pod Livkom (Sv. Peter pri edadu) na Italijanskem. Takrat

je bila Beneška še avstrijska ; zato se nam ni uditi, da je študiral

v Gorici in Trstu, kjer je prebil • maturo. Po dokonanili srednjih

šolah — podpiral ga je strie Sabladoski — je stopil v teologijo ter

jo tudi dovšil ; toda izstopil je, predno je zapel novo mašo. Štu-

diral je nato na Dunaju klasino filologijo. Službovati je zael kot

suplent v Spljetu ; od 1. 1863. do konanega 1. semestra 1866. .^je

bil na tržaški obinski gimnaziji; takrat se je odpovedal tej službi

ter postal profesor v Gorici, kjer je 1869 postal okrajni šolski nad-

zornik za goriški okraj; novembra 1870 je odšel v Pore za pokra-

jinskega šolskega nadzornika srednjim in Ijudskim šolam v Istri.

Septembra 1871 je bil prernešen v Gradec,xkjerimu je^bilo^pover-

jeno nadzorstvo nad uiteljiši in Ijudskimi išolami na^Štajerskem

namesto umirovljenega Monika ; 1. 1873. je^bil poklican VjTrst, kjer

je prevzel slovenské in italijanske šoleA' Trstu in okolici,Wse Ijudske

šole v Istri, slovenské na Goriškem in uiteljiša.' Izza-I. 1886. je

nadzoroval tudi pouk slovcnšine na srednjih 'šolalfna Primorskem.

V zactku 1. 1902. je stopil v pokoj ter je živel v Trstu do svoje

smrti.
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V posebno intimnili zvezah je bil pokojnik s Kobaridom. Kot

vdovec se je poroil z Matildo, sestro pesnika Pagliaruzzija-Krilaiia

iz Kobarida. Tu se je seznanil s pesnikom Gregorietn. Ko je

pesnik Krilan umri, je izdal Klodi prvi zvezek njegovih poezij

(1887), kateremu je sledil v Gabrškovi ^Slovanskí knjižnici" 1895

še drugi. Naslednjega leta je izdal ravnotam tretjo knjigo Krilanovih

zbranih spisov, prozo. Na uvodiiem mestu je orisal pesnikov rojstni

kraj in Krilanov življenjepis. — Okoli 1867 se je mnogo govorilo

o gradbi predilske železnice; to mu je dalo pôvod, da je spisal

igro v verzih „Novi svet" (1868), ki jo je pozneje predelal in jo

naslovil „Materin blagoslov" (1878, novi natis 1895). — Krátka vse-

bina te trodejanke je sledea: Kobaridski ková Peter Ijubi Jelo,

her bogatega kmeta Podkuknika. Ker pa ta vidi le v posestvu

zemlje pravo vrednost, ne v obrti, sklene Peter, oditi v svet in si

prislužiti tam toliko, da bo imel veljavo tudi pred starimi nazori

Podkuknikovimi. Pa predno je še Peter odšel, je bil Podkuknik

neko v Gorici in tam videl „novi svet", železnico in kar je z njo

v zvezi, ter se seznanil z dvema inženirjema. Práv ta dva inženirja

sta prišla potem v Kobarid, da bi zaela pripravljalna dela za pre-

dilsko železnico, ki jo je vláda vzela v misel ; naletela sta na Petra

in njega ter ostale kobaridske kovae najela v svojo službo. Sicer

se je doznalo, da še ni gotovo, katera proga se bo pravzaprav iz-

delala, ali predilska, ali železnica iz Beneške ez Tolmin v „srce

slovenské zemlje, do Ljubljane", toda stari Podkuknik se je spri-

jaznil z „novim svetom", uvidel veliki pomen in plodonosnost

obrtnega življenja ter rad privolil v zvezo Jelino in Petrovo, ki je

kázala, „da kakor plug, asti je vredno kladivo". — Miljé Klodieve

igre je trški: bogat kmet, obrtnik, zdravnik, uitelj, inženir. To je as
mono profesorské in narodno-politinc literatúre: Klodievi kovái

govore v šesterostopnili jambili, uitelj in zdravnik pa v sapfinih

kiticah proslavljata goro Krn, trg Kobarid in krmo Sandrovo; razvoj

civilizacije se opisuje kakor v spominu na Schillerjev „Spaziergang".

Po snovi isto romantien je zadnji njegov spis, epos „Livško

jczero"; srednjeveški vitezi in njili Ijubavnc pustolovine, in sicer

tam med edadom in Soo, med Kukom in Matajuroni, kjer je

nekdaj báje bilo jezero. V „Livškem jezeru" je povsem nadvladala

manira Ternovca - Lamurskega, tržaškega rodoljubnega filológa,

ki je v teh stvareh vplival na Klodia. (Prim. „Ljublj. zvon" 1912,

str. 505.) — Tržaško dramatino društvo pa lírani rokopisno njegovo

dramatino delo „Ivan".
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Pokojnik se je bavil tudi z dialekti svoje ožje domovine. V
tej stroki se je spoprijateljil z znanim slavistom Baudouinom de

Courtenayjem ter je 1878 izdal v Peterburgu slovenskí pisano štu-

dijo o narejih beneških Slovencev. Govoril je slovenskí, hrvatski,

nemški, italijanski, seveda tudi furlanski dialekt.

Za znano publikacijo „Die ôsterreichisch-ungarische Monarchie

in Wort und Bild" je v opisu Primorskega in Dalmacije ortal

„Slavische Sprache und Literatúr" (1891).

Svoji profesorskí stroki je posvetil dvoje spisov iz svojih mlajših

let: razpravo o Horaciju (1867.) in grško gramatiko v lašini (1870);

gršina mu je bila posebno draga. Pozneje ga je služba zanesla na

širše šolsko poije in tu si je pridobil posebnih zaslug, ki so pravá

in trajna njegova vrednost.

Segalo bi predale, ako bi Klodia na tem mestu ocenjeval kot

šolnika. Le to naj poudarim, da je oividno mono Klodieva za-

sluga, e imamo dandanes na Primorskem bolj slovansko šolstvo

nego drugje. Kar nam o tem poroa Glaser v „Zgodovini sloven-

skega slovstva" (IV, 325), sloni najbrž na lastnih pojasnilih Klodi-

evih. Za svoje zasluge na šolskem polju je dobil Klodi 1. 1879.

viteštvo.

'

' Kot dopolnilo naj omenim nekroioga v „Kdinosti" z dne 22. fcbriiarja 1914

in v „Uit. tovarišu" št. 50 (6. marca), ki ga je priobil Janko Lcban.

Ivan Aibrchl;

v

Sii

Trpinom.

so skozi m.rak, šli so skozi no
kot kipea láva

;

divje pesmi vrelé so iz prsi.

Njih oi kot ogenj so grozile

in rokc kot jeklo so pretile.

Takrat sem jih vzljubil:

„O trped, jaz sem vaš !"

DID
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Jozef Reisner, Fizika za višje razrede srednjih šol. Ima 420 slik in

1 barveno spektrálne karto. Ljubljana, 1913. Založil knezoškof. závod sv. Stanislava

v Št. Vidu nad Ljubljano. V. 80. VIII + 484 str. Cena vez. knjigi 5 K 80 v.

— Kemija za sedmi gimnazijski razred. Ima 16 slik. V Ljubljani, 1912.

. .. V. 8'\ W - 111 str. Cena vez. knjigi 2 K óO v.

Neprestane napreduje fizika, kakor vse ostale prírodopisné vede. Skoro však

dan nam prinese nekaj novega na poprišu fizikalne vede ; nastajajo nove teorije,

vrstijo se zmagonosno udoviti izumi. Kdo bi ne bil slišal kaj o elektronih, ki

nameravajo priarati nazaj dobo alkimije, izprenieniti navadne kovine v dragocene,

ki se drznejo oropati vesoijstvo njegove materijalnosti! Kdo bi nadalje ne bil slišal

o originalnem princípu relativitete, o konstanci svetlobne hitrosti se gibajoega ali

mirujoega telesa, po katerem .prostor in as postaneta senc vsled medsebojne

zavisnosti, po kaierem prostor nima ve tri, ampak štiri razsežnosti (etrta je namre

as), po katerem telesa nimajo ve stalno mase, ampak s svojo energijo se izpre-

minjajoo, po katerem ni etra in ni absolutnega, kateri princip zove Gilbert ironino

modno norost znanosti. Brezžini brzojav (iskrna telegrafija) in teleíonija, fotografija

z naravnimi barvami, moderna aviatika so fenomenálne iznajdbe sedanjosti. Da,

naravnost revolucijonarno se razvija fizika zadnja leta, ko se starodávne in astite

stavbe raznih teorij ez no poruše in iz podrtin vzklijejo nove misii. Umevno je

torej, da je v teh težkih krizah znanosti težak in neprijcten posel pisati fiziko. Se

posebno težavno je pisati srednješolsko fiziko vsled omejujoega naunega narta

in raznih pedagoških reform, še posebno težavno pa pisati Slovensko srednje-

šolsko fiziko za višje razrede, ko je uitelj do sedaj še primoran uiti fiziko v

nemškem jeziku. Zato smo z razumljivo bojaznijo priakovali knjigo prof. Reisnerja.

Poglejmo, kako je rešil nalogo, ki mu jo je poverilo „Društvo slov. profesorjev*

!

Z opazovanjem prirodnili pojavov tolmai pisatelj splošne temeljne pojme

fizike in karakteristino oznai nje bistveno nalogo v kratkem úvodu brez vsake

hipoteze in popisov razniii aparátov za merjenje, kar more vsakega itatelja le

vzpodbuditi. Naslednja razdclitev fiziko v ražne oddelke, kakor: mclianika, náuk o

toploti, astronomiia, magnctika, elektrika, náuk o valovanju, akustika in optika je v na-

vadi že od "pamtiveka vsled svoje neprisiljenosti in naravnosti, ker je takorcko sama

ob^sebi;.nastala. Le mimogrcde omenim, da se je astronomija od fizike že dávno

loila kot posebna veda, v srednjih šolah pa se priklopí po unem nártu k fiziki.

Vzrok^jomenjene [razdelitve tvori razvrstilo. s katcrim razvršamo celokupnost pri-

rodnih pojavov in to naravno razvrstilo so naši obutki, povzrocni po raznih pri-

rodnih^pojavih, po vnanjih dražljajih. In kakor že iz mladih let loimo obutke

med scboj, loimo tudi prirodne pojave. Vse sorodne prírodné pojave, ki povzroijo

videnje,»'uvrstimo v optiko, vse, ki povzroe slišanje, v akustiko, vse, ki povzroc

obutenje toplotc ali mraza, v náuk o toploti, vse, ki povzroe obutcnjc napora, legc

in gibanja, v mchaniko in konno vse, ki povzroe razno obutke, v elcktriko in mag-

netiko. Kakor primcrn.i, umcstna in koristna je ta razdclitev, vendar nast.mc vprašanje,

je-li tudi objektívna, brcz zlih posledic? Resnica je, da je imcnovana razdclitev

zavisna od naših obutkov, torej skozinskoz subjektívna, odvisna od naše organi-
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zacije telesa, ne tcmelji pa na bistvenih znakih prirodnih pojavov samih. Prirodni

pojavi so neodvisni od nas, se vrše po svojih trdnih zakonih in se enako vrSe, ali

jih kdo opazuje ali ne in ostanejo isti, e bi jih popolnoma drugae organizirano

bitje opazovalo. Dognana resnica je pa tudi, da ni med pojavi iste stroge meje

kakor med našimi obutki. Vsaj že dávno smatramo akustiko kot del mehanike,

optiko kot del elektrike, náuk o toploti razvrstimo deloma v mehaniko, deloma v

optiko, oziroma v elektriko. Na ta nain bi dobili predvsem dve veji skupini

:

mehaniko in elektriko, oziroma po najnovejših razmotrivanjih samo elektriko. Ostane

torej vkljub ožjemu sorodstvu med pojavi prejšnja razdelitev ve ali manj nedo-

taknjena, etudi je bistvo vsakega pojava gibanje ali pa sila ali pa pretvarjanjc

energije. Ni li nenaravno loiti pojave med seboj v mehanine, toplotne itd., ko

se nahajajo v prirodi med seboj v trdni zvezi, tako však mehanini pojav spremlja

akustien, toplotni itd. Le poglejmo z bližnjega hriba na drdrajoi vlak v dolini. Gibanje

vláka opazimo, torej mehanien pojav, kateri pa ni osamljen, saj povzroi istoasno

valovanje v zraku: mi slišimo drdranje, povzroi tresenje zemlje, katero utimo, po-

vzroi drgnenje ob železnih tranicah, ki se nekoliko ogrejejo in konno vidimo

gibanje, torej optien pojav in to gotovo še niso vsi, ki so medsebojno združení

po zakonih prirode. V resnici obstoja torej nevarnost še posebno za uenca, da

loi, kar v prirodi ni loeno, da vsled stroge loitve prirodo potvarja. Ali tej ne-

varnosti se je pisatelj skrbno in spretno izognil. Med posameznimi oddelki svoje

fizike nájde ozke veži, poudarja naravno oba glavna prirodna zákona o konstanci

energije in o rastoi entropiji, ki odloita vsakemu pojavu jakost in smer. Koncem

fizike se še v kratkem obrisu enkrat povrne pregledno k vsem prirodnim pojavom,

ter jih motri s skupnega vidika: gibanja ali sile ali energije. In v tem obrisu

vidim težiše cele knjige, ker daje bralcu navodila za svetovno naziranje. Pravim

samo — navodila, noe pa knjiga nauiti doloenega naziranja. V tem tii glavna,

resna in vzvišena naloga fizikalnega pouka, podati uencu temelj, na katerem si

naj gradi svoj svetovni názor, ki tvori jedro vsakega znaajnega loveka.

K posameznim oddelkom knjige pripomnim, da je v mehaniki ogromna in

pregledno razdeijena snov vestno izbrana. Tone in jasne so definicije raznih pojmov

vsled upeljave diferencijalnega rauna kakor hitrost, pospešek, oziroma pojemek.

Enote absolutnega kakor tclminega nierskega sestava so precizno doloene in vpo-

rabljene, pridejana razvidnica efcktnih enot na koncu knjige bo tvorila obilo gra-

diva za preraunavanjc. Hidrodinamika je obsežnejc obdelana po vsej pravici ter

pride moderna tehnika do svoje besede, kar velja tudi za aeroinehaniko.

Náuk o toploti se razlikuje s svojo preglednostjo. Najprej dejstva, njih porába

in nazadnje hipoteze in teorije. Meteorologinim pojavom je pisatelj posvetil zasluženo

pozornost; zbral jili je v organino celoto, kar se mu je popolnoma posreilo. Z veliko

Ijubeznijo je obdelana astronomija. Zopet klasina razdelitev: najprej popis nebesnih

pojavov, kakor se nani kažejo, potení šelc sledi njih razlaga. Mojstrsko jo obdelan

za vso astronomijo temeljni Newtonov vseobsežni gravitacijski zákon, s katerim sta

I. 1846 Francoz Levcrricr in Anglež Adams potom rauna natanno dognala mesto,

na katerem je kmalu potem astronóm Galie z daljnogledom našcl planét Neptún.

Magnetiko je spretno skril, a zato dodal par za fizikalne vaje jako pripravnih

poizkusov. Elektriko de!i obiajno na statino in kinetino ter vestno opozarja na

moderne pridobitve tehnike, kakor so iskrna telegrafija in tclefonija, dinamostroji.

Eksperimentalno in grafino 'obravnava veinoma náuk o valovanju, v akustiki sc

ozira na potrebe glasbe.
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Nad vse priakovanje je uspela optika, ki razlaga v praktincm dolu zákone

odboja, loina in razklona svetlobe ter njili uporabo, v tcoretskeni uklon in polari-

zacijo, s imer je podaná podlaga za teorijo svetlobe.

Zgodovinski obris razvoja fizike pogiobi zanimanje za predmet, ko nain po-

pisuje, s kako vnemo so ražni uenjaki ískali resnice. — Ob sklcpu knjige je l.'^O

ininih in praktinih nalog.

Ne samo v znanstvenem oziru, temvc tudi v didaktinem je knjiga nad

vse zanesljiva. Vidi se ji, da se je porodila iz veletne vsestranske prakse. Zdaj

se naslanja na induktivno, zdaj na deduktivno, oziroma grafino metodo. Mnogo-

številni poizkusi bodo dali obilo gradiva za fizikalne vaje ; kajti ni dvoma ve, da

stojimo pred durmi delovne šole, v katcri mladina doživlja svojo mladost.

Predvsem se odlikuje po preglednosti in vsled tega tudi jasnosti. Ražne tabcle-

razvidnice z najnovejšinii podatki dado knjigi trajno vrednost in za dalj aša znak

svežosti.

Jezik knjige je laliko umljiv in jedrnat. Pisatelj nam je ustvaril skoro po-

polnoma novo nomenklaturo, obilo novili originalnih izrazov celo za isti pojem,

kar je knjigi le v dobro; saj bode šele veletna raba knjige pokazala, kateri izrazi

se udomaijo. K tiskovnim liibam prištevam zraji, nanicsto zrani, talenje namesto

taljenje in druge malenkosti, katere prepušam raznim pikolovcem.

Tudi v kemiji je pisatelj iz ogromnega gradiva spretno zbral neobhodno

potrebno za praktino življenje. V anorganskem delu obdela nekovine in kovine,

ki jili razvrša po pcriodskem sestavii, katerega dalekosežni pomen primerno po-

udarja. Glede kisika bi omenil, da ga brez vsake nevarnosti zanesljivcjše proiz-

vajamo iz kalijevega hipermanganata namesto iz kalijevega klorata. V organskem

delu se pisatelj z vso pravico poslužuje predavateljskega tona, ker je za kcmijo

na gimnazijah as skopo odmerjen. 31 lepih nalog daje uencu priliko, se po-

globiti v tvarino, ne da bi si obremenil spomin. Zgodovinske opazke so vsakemu

dobrodošle. Tudi v tej knjigi povzdigujeta oba slovarka praktino vrednost knjige.

Slovenci že imamo dvoje srednješolskili keiuij, Reisnerjeva izborno tekmuje z obcma

Reisnerjevi knjigi stopata skoro kot zadnji v vrsto slovenskih srednješolskih

knjig in upam, da si kmalu priborita eno prvih mest. Z mirno vestjo trdim, da ne

poznám enakih knjig v drugem jcziku. Dr. Šimon Dolár.

Viktor Bežek, Obno vzgojeslovje z dušeslovnim uvedom. Založba

Slovenské šolske matice v Ljubljani, 1913. 8". 1X^128 str. Slovenska šolska matica

je priela izdajati pedagoške une knjige in je podala svojim ianom letos prvi

zvezek te vrste: Osnovne náuke iz dušeslovja. Knjiga je izšla v znamenju slovenské

uiteljske šolske samopomoi, ker je namenjena uiteljišnikom drugega letnika kot

ua knjiga, obenem pa uiteljem za pripravo k usposobitvenemu izpitu in k i/.pitu za

mešanske šole. Pretežna veina slovenskih uiteljišnikov se ui ta predmet po

nemških unili knjigali, ker nima nobeno uitcijišc, razen goriškega, slovenskcga

unega jezika. Kako težko je bilo došlej lušiti ta trdi oreh s slovenskim dijaštvom.

ki v 2. letniku veinoma šc ne more popolnoma obviadati tujegn jezika, vcdo z

dijaštvom vred uitelji pedagogike. Nckateri abstraktní pojmi so delali kruté težave.

Terminologija, ki so jo uitelji podajali po Lampetovem „Dušeslovju", je deloma

zastarela in nazadnjc tudi dober slovenskí izraz ni mogel pojma vselcj pojasniti.

Pri pouevanju dušeslovja smo imcii vsled takili ovir vtis, da bi bilo najboije

poriniti ta predmet v višji letnik, vsaj v trctjcga, e ne v etrtega. Ti pomislcki pa

sedaj ginevajo. Slovenska ua knjiga pa prcsega daleko Lindnerjevo-Tupcvo, Sclii-
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ckovo in druge nemške knjige glede metodiške razvrstitve uiva in poljudnošolske

razlage posameznih pojmov. Ravnatelj Bežek je poueval mnogo let pedagoške

predmete na raznih ulteljiših in je uitelj, ki zna tolmaiti dušeslovne pojave

mladim glavam. Primeri, ki jih navaja v pojasnilo, potrjiijejo naelo, da je glede

pedagogike edino originálna slovenská ua knjiga naši šoIi primerna taká knjiga,

ki poudarja naš narodni nain vzgajanja, mišljenja in ustvovanja, in da najboljši

prevod naljboljše tuje pedagoške une knjige ne more podati vsega tega. — Vzgoje-

slovni del sledi dušeslovnemu leta 1914. Veselimo se ga odkrito!

D. Ljiidevit Pivko.

Dr. K. 0/vald, Esksperimentalna psihologija in eksperimentalna peda-

gogika. (Pedagoški letopis „Slov. šolske matice" v Ljubljani, XIII. zvezek, 1913,

str. 31-47.)

Znak današnje viharne dobe se je neizbrisno vtisnil vsem vedám: neprestane

nihanje raznih pojmov, dokazovanje in izpodbijanje, napredovanje z novo metodo

in spet zaviranje njcnega obmoja. Tudi v dušeslovju se je izvršil in se še vrši

temeljit preobrat: dogmatizem in racionalizem sta se vkljub Herbartu preživela,

empirizem je tudi tu blagodejno vplival. Kot empirina veda uporablja dušeslovje za

izsledovanje dušnih pojavov opazovanje in eksperiment. Pisatelj osvetli temeijito na-

logo obeh ler po vsej pravici podredi eksperiment opazovanju, katero „je in ostane

temeljna metóda" v dušeslovju. Z eksperimentom se je opazovanje izdatno poglobilo

in izpopolnilo ter ni odve, da se je dušeslovje zaelo nazivati eksperimentalno, ka-

teremu sta Fechner in Wundt zartala meje. ŠoIa v Wtirzburgu, na elu ji O. Kiilpc

in Marbe, pa skúša tudi najzamotanejše pojave, (mišljenje, etina in verska ustva,

razumno hotenje) eksperimentalno obdelati ter na ta nain prekoraiti prvotno za-

zaznamovane meje. Da, celo popolnoma odtrgati se hoe eksperimentalno duše-

slovje od svoje matere, modroslovja, za kar navedem v dokaz le mimogrede brošure

:

Marbe, die Aktion gegen die Psychológie; Hillebrand, die Aussperrung der

Psychológie; Wundt, die Psychológie im Kampf ums Dasein.

Eksperimentalna metóda se je tudi v pedagogiki vsled neomajnega sorodstva

s psihologijo pod vodstvom Meumanna in Schulzeja udomaila, a sloviti Wundt je

tudi tu posegel vmes. Primerno je ortal pisatelj nalogo eksperimentalnega pedagóga,

ki se bistveno loi od nalogc eksperimentalnega psihologa. Našemu, za však na-

predek vnetemu uiteijstvu bo kratek in zanimiv sestavek dobrodošel.

Dr. Šimon Dolár.

Dr. Janko Šlebinger, Slovenska bibliografija za 1. 1907 1912. V Ljub-

ljani 1913. Izdala in založila Matica Slovenska. V. 8^. IV -J- 336 str.

O bibliografijah in knjigopreglcdnih slovnikih so sodbe, kar je isto naravno,

zelo razline. Kdor iše v knjigi samo zábave, tistemu tako knjigopisno delo ne

bo ugajalo, zdi se mu vse to potrata aša pri sestavljanju, potrata papirja in ti-

skarskcga rnila pri natiskavanju, — znanstvenim delavcem n. pr. slovstvcnim zgo-

dovinarjem in knjižniarjem je pa s takimi preglcdi mnogo pomagano in zelo

ustreženo.

Bibliografija je podlaga literárni zgodovini, ker zbira literárnemu historiku

materijal in mu dnje potrebcn pregled o litcrarnih proizvodih. Že Trubar si je do-

volil v tistih asili, ko je bil pregled literarnih proizvodov še naivno enostaven in

bi bil po Griinovem izrazu vso naše literaturo dobesedno še lahko povezal v robec,

tedaj že si je dovolil prvo našo bibliografijo z naslovom „Register und summa-

rischer Innhalt aller der Windischcn Biichcr. die von Primus Trubero bis auf di6
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1561. Jar in Triick gcbcn seind. Getruckt zu Tiibingen bei Uirich Morharts Wittin,

1561.". _ In Valvasor je tudi kot .Anhang des sechsten Buchcs' {VI, 343 367)

v svoji »Ehre des Herzogtums Krain« priobil pregled naše dotcdanje literatúre

in k ternu je dodal še „Zugabe Erasmi Francisci von des Herrn Haupt-Authoris

dieses Werkes selbst-eigencn vieltältigen Schrifften" (367—370). V nasledujem sto-

letju je páter Marko Pohlin sestavil svoj rokopis „Bibliotheca Carniol ae", ki ga je

leta 1862 potcm dalo ponatisniti zgodovinsko društvo za Kranjsko, nevedo za prvi

natisk iz leta 1803. (Zbornik Slov. mat. VI, 9.)

Kopitar je 1. 1808 v svoji slovnici (Einieitung 111 XLVIII in Naciischrift

385 460) objavil pregled slovenskih knjig. Dalje se je ohranil v rokopisu Jos.

Freiherr von F.rbergov „Versuch eines Fnhvurfes zu einer Literaturgeschichte fiir

Krain nach den Qucilcn der Lusttaler Bibiiothek uud des Archivs bearbeitet zu

meinem blofi eigenen Gebrauche 1825 in Winterabenden". Ta 164 stráni obsežni

rokopis je zgodovinskemu društvu za Kranjsko pridobil dr. Bleiweis (Mitteilungen

des histor. Vereins fiir Krain 1851, str. 2, opomba). Iz leta 1831 imamo bibliografsko

zbirko opovo, ki jo je bil ta sestavil za Šafárikovo zgodovino jugoslovanske lite-

ratúre, ki jo je pa še le po Šafárikovi smrti izdal Josip Jireek v Pragi leta 1864

V „Mitteilungen des historischen Vereins fiir Krain", letnik 1852 (str. 1, 25, 65,

73 in 81), letnik 1853 (str. 91) in letnik 1854 (str. 33, 41) je priobil dr. V. F. Klun

svoje Beiträge zur Literaturgeschichte von Krain, ki pravzaprav tudi niso ni dru-

gega kot bibliografija. — Leta 1860 je zael Ivan Kukuljevi Sakcinski v Zagrebu

pri Albrechtu izdavati „Bibliografio jugoslavensko" t. j. popis knjig i rukopisov

,,sviuh etiriuh granah jugoslavenskih". — Te bibliografije je pa na svetlo prišla

samo prvá knjiga, „bibliografia hrvatska", kajti „poziv družtva na vse književ-

nikc lirvatske, srbské, slovenské i bugarske, da nam pošalju popis svojih ti-

skanih djelah, ostade bez svakoga uspjeha, jer osim trojice ili etvorice neodazva

se nitko". L. 1863 je siedil še majhen dodatek k tej bibliografiji. —
Ko se je ustanovila v Ljubljani Slovenska matica, zaelo se je tudi pri nas

zanimanje za slovenské knjige. V prvih matinih letopisih '1867— 1874) je pri-

obil prof. Vavrii osem poroil o Matiní knjižnici, toda s pravo bibliografijo se je

zaelo še le v letopisu za leto 1869; sestavil jo je v prvih letopisih (1869 1872)

dr. E. H. Costa. Potem so dve leti (1874 in 1875) z bibliografijo prekinili ter iznova

zaeii leta 1876, tcdaj je objavil Ivan Tomšió v letopisu bibliografijo sltn-ensko od

zaetka 1.1874 do konca 1875. — Tomši je ostal sestaviteij slovenské bibliografije

skozi 17 let t, j. do leta 1893. Za njim je prevzel to delo prof. R. Perušek ter je

je izvrševal 6 let (od 1894 do 1899). Zbornik Slov. matice II za leto 1900 je

ostal brez bibliografije. V Zborniku III za leto 1901 je zbral prof. dr. Karí Glaser

knjištvo dvch let (namre 1899 in 1900^ in v Zborniku IV za leto 1902 je še pri-

obil bibliografijo za leto 1901. Po Olaserju je nastcpii v Zborniku V za 1. 1903

prof. dr. Janko Šlebinger s popolnejšim in pregledneje sestavijenim gradivom. Skozi

5 let (1903 1907) je v Zborniku (V— IX) priobeval vsakoletno knjigopisje za leta

1902—1906, potem je pa izostalo vsakoletno knjigopisje skozi 6 let, da smo dobili

leta 1913 skupno za 6 let pregled našega knjištva. To bodi kratek úvod o razvoju

naše bibliografije. Dodatno naj še omenim, da zadevata v to stroko tudi Marnov

Jezinik IX XXX (1873-1892) in Glaserjeva Zgodovina slovenskega slovstva ob-

javijena v letih 1894 1898, seveda s tem razlokom, da je Marnovo delo marljivo

in skrbno sestavljeno, Glaserjevo pa ni vselej práv zanesljivo. Kleinmayrovo Zgo-

dovino slov. slovstva s Pripomokom vred — mcnda lahko pustimo na stráni.
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Najnovejši naš bibliograf je torej prof. dr. Janko Šlebinger, líi je bil že pri

Slovenskí bibliografiji za dobo 1550-1900, ki jo je sestavil kustos dr. Franc Si-

moni, izdala pa Slovenska matica 1903— 1905, glavni sotrudnik. Ta sedanji naš

bibliograf si je naprtil mimo svojih prednikov dokaj težavnejšo nalogo, da ne na-

števa samo knjig, ampak tudi razprave in lanke, sploh posamezne spise iz njih

ter kritike in ocene o njih. im težavnejša je naloga, tem laze se kaj prezre.

Vendar je omenjeno bibliografino delo Slebingerjevo vkljub otežavljeni nalogi

dokaj popolno in vse pohvale vredno, docela brezhibno seveda ni — nihil perfectum

sub sóle — in kaj malega prigovarjati bi morda utegnil še ta ali oni, toda mora!

bi se poprej do dobra prepriati, da so njegovi oitki opravieni. Knjigi kar poez
oitati, da ni popolná, da ni sistematina, da se ne moreš nanjo zanesti, to ni práv

umestno brez dôkazov. Rei kar na slepo: ,,zdi s e n a m, da naše znanstvene re-

vije: Veda, Carniolia, asopis za zgodovino in narodopisje, Popotnik i. t. d. niso

toliko ekscerpirane kot feljtonki in mladinski prvenki", — to je práv komodno.

emu naj bi se pa ocenjevalteju samo zdelo, naj se rajši prepria, kako stvar

stoji, potem bo lahko govoril po preprianju, ne samo po dozdevanju. — e imamo

n. pr. Gabršekove ,,Národne pripovedke iz Soških planin" in Kiiharjevo ,,Narodno

blago vogerskih Slovencev", Kidriev ,,Donesek k zgodovini koevske národne

pesmi" in Markovo „Die Volksepik der bosnischen Mohammedaner", Šašeljeve

„Bisernice" in Štrekljeve „Slovenské národne pesmi" v XII. oddelku (Narodopisje),

tedaj nam je tudi Grafenauerjevo razprave o vplivu Salomonove legende na Slo-

vensko narodno pesem iskati v istem oddelku. Tam jo tudi res najdemo na str. 285.

Manjka pa v tem oddelku na str. 260: „Mala pesmarica". Zbirka najbolj priljub-

Ijcnih narodnih in drugih pesmi. II. natis. Založil in prodaja Anton Turk v Ljub-

Ijani 1908. M. 8°. 96 str. — Med Zborniki dodaj na str. 32: Knjižnica društva

„Ljudski oder" v Trstu. I. zvezek. Tiskal Dragotin Priora v Kopru (1910). M. S*'.

47 str.

V oddelku o življenjepisnih podatkili (X, 2) je gotovo bolj naravno, da je zna-

nica (Ordnungswort) ime pisatelja, o katerem se življenjepisni podatki podajajo,

ne pa ime tistega, ki podatke priobuje. e je torej g. Vidic v „Zborníku u slávu

Vatroslava Jagia" objavil lanek „V. V'odnik und die nachillyrische Perióde in

Krain", tedaj nam je to razpravo uvrstiti pod znanico Vodnik, ne pod Vidic, -

seveda bi kaza od zadnjega imena ne bil napaen, toda obseg bibliografije bi se

s takimi kazaci še bolj namnožil. Kar se torej tie Prešerna, nam je iskati pod

znanico Prešeren, ne pa pod Grafenauer, Tominšek, Žigon, Pintar i. t. d., kar se

tie Trubarja, našli bomo pod znanico Trubar, ni nam treba iskati pod znanicami

Gruden, Hegemann, Merliar, Buar, Kidri, Prijatelj i. t. d. Murkovo razpravo v

imenovanem „Zborníku u slávu Vatroslava Jagia" (str. 706) z naslovom „Západná

,Epištola o nedelji' v južnoslovanskí književnosti" je pa g. bibliograf res prezri.

uditi sc moramo, koliko je v tej bibliografiji razrešenih psevdonimov in

koliko samo z zaetnicami naznaenih imen je dopolnjenili. To je gotovo nemajhen

trud, poizvedeti za kakih petdeset psevdonimov, in naravno je, da še marsikateri

uide nerazrešen. Seveda, e se pisatelji podpisujejo s celo vrsto psevdonimov

poleg pravega imena, tedaj dobimo dosti ve pisateljev, nego jih je v resnici in

za bibliografa je to nekoliko preglavice. Kritike knjig morda tudi niso práv do

zadnje navedené, kar je pa precej vseeno, vsaj so si veinoma podobne. Kaka

tiskovna napaka se gotovo tudi nájde v knjigi, tako n. pr. je na 256. str. napano
Pete/'lin, naniesto Petelin. Vse te malenkosti pa vendar vrednosti dine knjigc ne
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zmanjšajo toliko, da bi jo smeli obsoditi ter ji oitati nepopolnost, nesistemati-

nost in nczanesljivost. Kdor se torcj nad to bibliografijn spotika, poskusi naj

onkrat s takim delom sam, da bo lahko govoril po izkušnji.

L. Pintar.

Fran Erjavec, Hudo brezdno in drugl spisi. Ljubljana 1913. Založila

Katol. biikvarna. df^. 80 str. 60 v. (Zbirka slovenskih povesti. Urejuje Ivan Gra-
f cna u c r. II. zvezek.)

Nová zbirka ima namen obnoviti starejše in mlajšc slovenské izvirne po-

vesti. Prvi zvezek je ponatisnil Jos. Ogrinca „Vojnimira", povest iz asov po-

krsevanja Slovencev ter dodal „Strneno poije", obraz iz narave. Srenejšo roko je

imel g. urednik z 2. zvezkom, ki nam podaja izbor krajših Erjavevih lepo-

slovnili spisov: Hudo brezdno, Ni vse zlato, kar se sveti, Izgiibljen mož, Ena no
na Klímu, Mravlja. Kratek úvod nam nudi življenjepisni in literárni obris pisatelja.

— Tako utegne zbirka dobro služiti tudi pri pouku materinšinc na srednjih šolah.

loveško telo. Mali anatomini atlant. 12 kromolitografij s Slovensko

nomenklaturo loveških organov. Izdal in založil L. Sclnventner v Ljubljani. Kart.

1 K 50 v.

Potreba po takem malcm atlantu je bila že dolgo; zato pozdravljam to knji-

žico praktinega zdravnika dr. Homana, ki je spisal tudi slo'vensko somatologijo

za uiteljiša. Imenoslovje organov se po veini krije s Poljanevim v prirodopisju

za srednje šolc. Slike so jasne, razen tab. VII in VIII, ki nam predoujcta krvne

žile in živce telesa. Ti dve sliki bi bili jasnejší, e bi se narisali na rnem te-

lesnem obrisu odvodnice rdee, privodnice modro, živice pa belo. Isto velja tudi

o sliki slušnega organa (tab. XII), kjer so naslikane slušne košice zunaj ušesa

;

tudi ušesna troblja je tako risana, kakor bi vodila v labirint in ne v srednje uho.

Namen atlanta je vendar, da se však, etudi se ni uil samotologije, po sliki ori-

jcntira v legi organov. — Sicer pa bo delo dobro vršilo svoj namen.

Dr. Kozina.

Ilustrirane národne pesmi. Že lani se je slišalo, da misii .Srbska kralj.

akademija" prircditi ilustrirano izdanje narodnih pesmi. Zdaj itamo o tem zanesljivc

vešti. Akademija je izbrala pesmi, ki naj bi sc ilustrirale; v prvc knjige pridejo

pesmi z zgodovinsko vscbino. Umetniku se prepuša število in velikost slik k vsaki

pesmi. Nagrada za ilustriranje ene pesmi je vsaj 100 K. Vclik dcl pesmi (68) bo

ilustriral J o va no v i ; za ostale pesmi (iz II. III., IV. in VI. Vukove knjige) so

razposlani pozivi znanim srbskim, hrvatskim in slovcnskim umetnikom.
Dr. Fr. Ileši.

K ocení Ilustr. národ, koledarja za 1914. (Glcj ,Lj. zvon*, št. 3, str. 151).

— Da bo uredba Štiftarjcvc avtobiograf'jc umljiva, pripominjam tole: Avtobio-

grafijo sem kot urednik .Slovana" mislil priobiti enkrat v „Slovanu* ter sem težki

rokopis v to svrho jczikovno „pili, kolikor se to da sloriti ob prvcm itanju brcz liipnc

nujnosti. G. urednik Lešniar me je nato poprosil prispevka za .Koledar"; ponudil

sem mu Štiftarjevo avtobiografijo. Ker na svoje dopise nisem prejcmal odgovorov,

nisem niti vedel, da je avtobiografija sprejeta, dokler ni izšla. Tudi korektúra se

mi ni poslala. Vsled tega je- publikaciji ostala hrapava vnanjost.

Dr. r. Ileši.



Ivo Peruzzi;

Med kolesi.

1 ošastne, zle melodije

pojo kolesa, transmisije . . .

In pravkar

je dvignil orjaško dla,

da prsi stroju

postaví v brán . . .

Le stok . . .

In bil je ves bied in tih,

le v grlu zarjul je,

zadavil se vzdih . . .

„Pac dolgo se, mati, že oe mudi," -

otroci se stiskajo h krilu . . .

V njih dušah pa trnja in groze ni . .

Deca ti mala, kaj hoeš od sveta?

Vzela boš križ, zapušino oeta,

in težek kot grob ti bo vdar niclodij

pojoih koles, transmisij . . .

Poziv.

v iliarji se bliskajo

in v strastnih objemih jeijo,

vsi divji nad mestom gorijo

oblaki, cez polje vriskajo . . .

A v duši kak silno razkošje !

Železo in blisk se valita

zdrobljena po zemlji, jeita,

kot prsi, ki stisnil jih nož je

.Ljubljanski zvoir 1914 XXXIV. 5. 14
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Stoj ! Stoj ! Trenotek prelesti,

ne daj oddehniti se misii bojei,

ne pusti zmagavati varani srei —
raztcpi obraz in ga tiraj po esti,

po esti, brezzvezdni — do križa!

in dete bojee in dete veselo,

kot jagnje roice bo vdano razpelo:

Vcm, vcm, a trd je, kdor cilju se bližn.

Pavel Golia :

Pevec.

Kdo se s skrivnostjo svoboden pogovarja,

a s sužnjo disciplino stopa v eni vrsti,

ko misii obrazujc, pojme krsti?

Vesoljnega poslanec poglavarja,

pevec, ki v tihi, vznesení minutí

cílje bežeih dni zasluti

in poznim vnukom vrcdnote vstvarja.

Pepelnina sreda.

1 rijatelj, uj

!

Sleci obleko pisano,

umij z obraza šminko,

natakni zopet skisano

vsakdanjo krinko

in ne žaluj

!

Saj ta finále

še ne zakljui šále.

Med pusloma ostaneš dvema

vendar le vedno — šema,

sebi in drugim tuj.
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Andrejanov

:

Podlokarjev Tine.
v
Stirideseto leto posvetnega življenja je udarilo Tineta Podlokar-

jevega, da si je sezidal hišo, tako podobno njegovim mislim in

njegovemu življenju, tako udno, tako slino njemu samému, da bi

rekel : To je sam Tine!

Sam si je tudi sestavil nárt, ob katerem si je lomil dvajset

let možgane: letos je narisal tako, za leto dni je popravijal, ker ni

bilo okno na pravem mestu in nazadnje se je razjezil, strgal pa-

pirje ter zael iznova . , .

Hiša je stala ob esti, ki je konala nekje tam gori v kótu

doline, kjer nisi ve mogel ne na desno, ne na levo in nisi še vedel

v tem kotlu, kje sta jug in pa sever. — Pred teboj je stala gora, za

teboj pa hrib : lovek bi mislil, tu je vendar konec sveta, e ni

ga drugje

!

Iz hiše mu je gledalo dvoje krmežljavih oken z železnimi

kríži — bile so njegove majhne oi; med njima so bila vdelana

vráta — bil je njegov pokveeni nos, in nad vhodom je bila povzdig-

njena hiša — temnilo se je njegovo smešno elo, ki se je tulilo pod

mahastimi lasmi. Pred njo je žuborel studenek in rekel bi, to je

njegova vsakdanja ašica, v kateri se beli isto domae žganje, ki

ga je tako zmerno pokúšal . . .

Gospod, ki je poznal Tineta, je šel mimo njegove hiše in se

udil: „To je res njegova glava ! Iz katere deželc so jo prinesli in

jo tu napiili? Saj to ni naša hiša!" . . .

„Hiša je že, vse drugo pa pride!" se je vedno tolažil Tine, ko

se ga je lotil dolg as in se je strašil pred prihodnostjo. Hodil je

leta in zime, le po dolgem asu se je zopet vrnil pravit, koliko je

zaslúžil in kako bogati. Vedno je živel tako skromno, da se je vasi

smilil samému sebi. Sveta in nad vse resnina mu je bila deviza:

Ce le štiri krajcarje imaš — ni groš, e devet ni desetica, e pa le

devetindevetdeset — vendar ni še goldinar ! S tem je meril križem

svet in uil še druge, kot bi jim molil tri božje resnice.

Tako je bil Tine obogatel.

Pa kaj? Še tri také hiše bi lahko sezidal. Vedi si ga vrag, kje

in koliko je imel denarja! Skrit in zvit je bil kot sam hudi! Delal

14*
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se je nedolžnega in pravinega, pa se je lagal, da so mu padali

zobje; e pa si imel trdno misel, da laze, potem je gotovo govoril

resnico in smeh se mu je pritajeno kradel izza škrbastih zob tcr se

mu skril v rjave brke, ki so mu silile cez ústa in so bile ožgane

od najslabših cigár.

S ceste je imel Tine najlepši razglcd po dolini in globoko

tam doli je šumljala Židana voda ter mu je klicala v pozdrav . . .

Slišal je vodo šumeti in buati. A valov odmev sc je komaj dotaknil

njcgove pijane duše, ki jo je bil opil z žgoo strastjo po denarju
;

zdelo se mu je, kakor bi mu bila pribrenala v kosmato uho muha,

ki ni mogla najti drugod boljšega zavetja.

Je li pa vedel, da je to odmev valov Židane vode? Saj ni

skoraj nikdar pogledal po dolini; njegove motne oi so bile vedno

uprte v novo hišo. Ogledal jo je od spredaj in od zadaj, zdaj od

leve, zdaj od desne in konca ni bilo ne kraja . . .

Tine je poznal le eno življenjc : v denarju, jedi in pijai. Ve-

roval je le tedaj v sreo, e jo je mogel zgrabiti s pestjo, jo stisniti

z vso strastjo ter rei: „Zdaj pa si moja!"

Ob lepem vremenu je tial pod svojo rdeo streho. Skákal je

od vrat do vrat, od sobe do sobe. Rjuhe niso smelé imeti niti ene

gube, temve bile so napcte, da bi se še ne poznalo, e bi legel

nanje. Nato je hitel v drugo sobo, kjer sta stali dve okrogli mizi

;

na njih sta bili neokusni vazi, v katerih so gorele rdee gartrože.

Tu notri je sprejemal samo one, ki so ga hvalili.

„To vse je le za lepe Ijudi!" je pravil Tinc.

Takrat je imel že krmo, ki si jo je bil izprosil pri glavarju,

ki ga je bil že neštetokrat odgnal.

„Gospod glavar, glejte in ujte! Revcž sem, zapušen lovek

in skrbeti móram za staré dni! Saj veste, kako je, e je lovek

star! Vse ga zaniuje in preganja, nikjer nima ne miru, ne pra-

vice; povsod je nepridiprav in najraje bi vas šedili lako dolgo,

da bi vas še do groba pripeljali za nos . . . Prosim, gospod glavar,

usmilite se reveža! Drugae mi ni drugega na tem svetu, ncgo

smrt . .
."

Tako dolgo ga je Tine nadlegoval, da ga je navsczadnje

premotil in gospod glavar mu je dal, kar ga je prosil tako ponižno

in s solzami v oeh . . .

In zdaj je tekel še v tretjo sobo, kjer je bila pivnica. Brisal

je venomer prah, nikoli mu niso bile štiri stolice na pravem mestu.

e je prišlo dekle po merico vina, ga je sprijcl prijazno in Iju-
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beznivo. Pobožcal mu je drobno roko, potrkljal ga na ramo ter ga

je prijel rahlo za bradico : „Lepo, pridno dekle, vzemi to rožico in

misii name!" . . . Dekle pa je nalahko zardelo, ga pogledalo tako

malo po stráni in je steklo na cesto.

Tine se je mislil tudi ženili . . .

Jesenskega jutra se je zbudil navsezgodaj in je skoil z vz-

dihom s postelje: „Krma je že, vse drugo pa pride!"

Ko je konal s svojim vsakdanjim delom, je poklical štirinajst-

letno deklico iz vaši predse ter ji ukazoval:

„Rožica, zdaj zabi na vse svoje misii in me poslušaj ! Vzel

sem te k sebi, da mi pomagaš, da se nauiš esa pri meni ter da

ne pôjdeš revica po svetu. Zato, Rožica, sem te sprejel v svojo

novo hišo . . . uj dekletce ! Zdaj grem doli v sosednjo vas in te

pustim samo. Paži in gospodinji, kakor te jaz vedno najbolje uim

!

Ce stopi kdo v krmo, pozdraví ga, prej ko ti pogleda v oi ter

se mu prikloní z glavo: „Dober dan želim!" A tako samo onim,

ki nosijo gladko palico v rokah in bel ovratnik, židano pentijo pod

vratom! Nato poakaj malce, glej mu Ijubeznivo v obraz, dokler ne

sede za mizo, pa vprašaj ga z drobnim glasom : „Gospod, ga bomo
merico? Kajpada!" Potem pa hitro skoi, a ne trdo stopati, da ne

vznemiriš gospoda; natoi in položí na mizo, toda tako tiho, da

se ašica komaj dotakne mize. e pride možakar ali raven fánt z

zavihanimi rokavi, potem pa : „Tone ali Franc, frakelj, kajne ? Treba

je, kajpa treba!" Tako, Rožica! Zdaj ostani tu, jaz pa grem!"

Skoil je v svojo sobo, vzel je rno suknjo, drobno in skrbno

oglajeno leskovo palico ter je smukni! skozi vráta.

Rožica je stala pri oknu, pritisnila rdecžametna lieca nä

mrzlo steklo in se je smehljala, ko so sledile njene mlade, sanjave

oi Tinetovím drobljajoím korakom . . .

Oblak je rosil in Tine se je ogrnil. Kakor otroku mu je molcla

drobná glava izza visokega ovratnika in rjave oí so zrie zaudeno
v belo cesto, ki se je vila od ovinka do ovinka, od potoka do po-

toka. Gledal je široko polje, ki je padalo poševno navzdol k Židani

vodí in je rumenelo v jesensko jutro. V živí meji za dolgo njivo

je epel rni kos in iz rdeerumcncga kljuna so se trgalí težki

akordí, ki so sanjali o pomladi in Ijubezní . . . Tinetu se je zdelo,

da sc ptíca norca dela iz njega in je nevoljno pogledal proti njej.

A neliote je komaj obutil to jesensko razpoloženje in v duši se

mu je budilo težko lírepenenje po domaem polju ; spoetka je

mislil še vedno, da je to le šibkost njegovega zdravja. in vpliv
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vlažnega vremena na bolehav želodec. Pa se je spomnil, da mu je

tako rilo po prsih že tedaj, ko je sklenil ostati na domai grudi,

na njej živeti staré dni in umreti; združeno je bilo hrepenenje s

strahom pred prihodnostjo, pred starostjo in smrtjo ; kajti spremljala

ga je po svetu edina iskrica Ijubezni do domovine, da hoe umreti

doma, tam, kjer seje bilo zaelo njegovo posvetno življenje. . . In

v tem strahu se je bil oklenil domae zemlje, jo zopet vzljubil in

postavil nanjo svojo liišo, v kateri naj bi zaživel vse drugo

življenje . . .

Jesensko jutro mu je dahnilo gorko željo po njivici in senožeti,

kajti postalo mu je težko, ko je moral gledati le na tuje, kamor je

bil obrnil oi.

„Kako sreen je lovek, ko stopi na svoje in kar grabi po

srei v gorkem hlevu!" si je zaželel, ko je šel mimo sosedovega

senika, ki je bil prenapolnjen suhega, dišeega sena in za katerim

se je vila rumena njiva.

Potrkaval je s palico in glavo je nesel malo po stráni. Ko se

je bližal Zapotoku, se je fantovsko zravnal, šel je bliskovo s prsti

ez brke in je zael krepko metati drobni nogi, ki so mu jih delale

možate le široké hlae. Kajti že se mu je zdelo, da ga gleda tride-

setletna krmarica Tonica, ki je živela s svojimi tremi otroiki v

prvi hiši, kjer zavije cesta v vas. In naenkrat je zael težje sopsti,

kakor bi ga bilo zgrabilo za dušo: ob kuhinjskem oknu je stala

Tonica in pomivala kozarce. Videla ga je oddale in laliek smeli

ji je silil med tanke ustnice, ko se je prikázala udná stvarca.

Skoila je od okna, da ne bi mislil, da ga priakuje.

Tako je bilo življenje tudi Tonici in njenemu veselenm An-

dreju : pred šestimi leti ji je vsesal v ustnice in srce zadnji smrtno-

žgo poljub, ki ji je dahnil zadnjo misel : „Skrbi za otroke!" . . .

Svete in kakor vene so se ji zdele te besede in premagale so jo,

da jim sama ostane skrbna mati in sam Andrej njihov oe ! In skrbi

in težave so ji jele orati elo in lice. Pa z vdanostjo je gledala

vse to, kajti njeno gorko, mono kri so sesali le njcni otroci . . .

V tem se je umirila in na vse je zria z lahkim ocsom.

Tine jo je zavil po stari navadi pod okno, potrkal s palico

na steklo ter se je obrnil za oglom k Tonici.

„Sem vedela!" je mislila Tonica ter je stopila po ašico in

mu nalila domaega sladkega likcrja. Saj ji je vedno naznanil s

palico, da že gre in da mora biti kapljica na mizi.
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„Pridna, Tonica, pridna!" jo je pozdravil; pri njej ni poznal

drugega pozdrava.

„Kajpada!" se mu je nasmehnila.

„Takšno ženico bi . .
." je vzdihnil skozi zobe, da bi ga skoro

ne slišala.

„Treba bi bilo, treba, Tine!"

„Še bolj ko treba." —
Beseda mu je kar obtiala v grlu, ko ga je bila pretresla Tonica

s svojimi velikimi, rnimi omi.

„Torej je sila, Tine?" ga je podrazila in šlo ji je na smeh.

Vedela je, kako rad bi jo vzel za ženo. Up in srea sta mu šla po

vodi, je mislil, ko mu je bila odbila besedo, ki jo je skrivoma

nosil kakor rde zlat v pesti, pa si ga ni úpal pokazati na dlani.

A ni še obupal in hotel ji je vtisniti besedo v srce: „Tonica, me
hoeš za moža?" Kakor otrok jo je gledal, ki prosi matere kruha;

tresel se je in akal odgovora.

„Možiti — pa ne!" mu je vrgla odgovor v obraz, kakor bi ga

švrknila s šibo nesree in bi mu zamašila oko in uho. Zdel se ji je

mrtev kip, mimo katerega gre lovek mole. Tine se ji je zdel

lovek brez misii in brez življenja.

Ta dan ni bilo ve Tineta. Skrival je svoje sile in nadloge

Bogu in Ijudem. Rožici ni razodel svojih skrivnosti, pa iz sanj ga

je slišala: „Tonica, hoeš biti moja žena?" . . .

V tej noci se ga je dekletce prvi zbalo. „Za božjo voljo! H
kakšnemu loveku sem prišla?" Njegov glas se ji je zdel tako divji,

poln groze. In Rožica je zaspala pozno v no in sanjala je težke

sanje... Njena sobica je bila nad Tinetovo. Postelja je stala ob oknu,

odkoder se je ukradel pogled ez rumeno polje k Židani vodi, ki

ji je pravila vasi v sanjah udnolepe pravljice. Nebo jo je gledalo

v spalnico in ji sejalo na tisoe žareih zvezd, ki so obsevale njen

židan obrazek; saj je brezskrbno pušala odgrnjeno okno, ker se

ni hotela skrivati pred nono lepoto in drugega se ni bála. Na
lahko rezano elo so ji padali zlati kodri in pod njim ji je zapri

okrepajoi sen okrogle, angelsko mirne oi. Drobná usteca so bila

komaj odprta in iz njih je dihalo mlado življenje. Bele roke so

ležale kot mtve na gorki odeji in v dlani je bilo vdelano, da je

revica brez oeta in matere... Gorje mu, nebo naj bi se pogreznilo

nanj, kdor bi se z grešno, strupeno mislijo le dotaknil te božje

stvarice

!
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Za tcden je bilo dni ve zartanih v asu, ko je Tine iskal in

dirjal kakor bloden iz kraja v kraj, kot bi mu bila udarila vsa kri

v možgane in bi mu jih še bolj ožgala, in ko se je zopet pokázal

Tonici. Gledala ga je za sedem let starejšega. Po svoje je potrkal

na okno in po stari navadi mu je natoila.

Potrkljal je po kljuki, íako se je tresel, ko je vstopil, in je

hotel iztrgati besede, ki so se mu bile zapiile v grlu : „Pridna, Tonica,

pridna!" je zagral skozi škrbaste zobe, da je Tonica kar obliala

sredi kuhinje. In Tinetu so se zježili redki in dolgi lasje, kakor bi

mu bil iztrgal kavmar srce pogumnosti.

A Tonica je bila dobra. Smilil se ji je in pobožcala ga je z

gorkim pogledom. Pa te njene oi, polne ženské udotvorne Iju-

bezni, so ga švignile do mesa, mu razvnele mrzlo kri : zdražile so

v njem vse strasti, postal je njihov otrpneli suženj. Stopil je tik

pred njo, vrgel je roki od sebe, ju stisnil v pesti ter ji siknil v

slepi blodnji žgoe strasti besede v obraz:

„Tonica — bodi moja žena!"

Pa zobje so zaškrípali in noga se je vpiila v pod: „Poberi

se . . . vrag . . . da ti ne pljunim v obraz in ti ne raztrgam še

tiste trohice duše!" . . .

Pod mrak je bil prišel in pozno v no se je vracal, ko mu je

korak težko meril cesto. Na vzhodu je pokazala luna izza gore

svojo svetlo pleso in obsijala dolino do Tinetove hiše s svojimi

nirzlimi žarki. Zahod pa je bil nabasan s rnimi, gostimi oblaki,

ki so skrivali v sebi najsvetlejše bliske in strele. Obstal je Tine, ko

ga je zgrabila meseina za vpognjeni hrbet in je zagledal skljueno

senco pred seboj : bil je rn kantón sredi ceste, da bi kdo lažje

zavozil pod zid. Zgrozilo ga je, ko je švignil svetel blisk iz oblakov

navpino v dolino. Zdelo se mu je, da se mu je pokazal Toniin

duh in njegove moree strasti pijane oi so gledale lepo žensko v

dolgi, beli obleki z dolgimi, razesanimi lasmi po golili, gorkih

ramenih, z belo, golo desnico na srcu in z levico kazoo v nebo;

z jasnim elom, z misleimi omi in z govoreimi, drobnimi ustni-

cami . . . Mislil je, da ga klie k sebi, da ga objema . . . Iztcgnil

je umazané roke po njej : rna roka s petimi prsti bi ostala, kamor

bi se je dotaknil. Zagnal se je, da bi jo zgrabil in stisnil na svoje

hripajoe prsi in bi je ve ne izpustil ... A je grabil le po gosti

temi in se je zakolovratil po ostrem kamenju . . . Proklel je in se

pobral z mislijo, kako ga vse vára in sc dela norca iz njcga. Pa
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sc je zaklel, da ugrabi, kar dobi, samo da bi zadostil samému

sebi. In iz majhnih oi so sikali živi rdei demonki.

Pri priprtem oknu je sanjala mlada Rožica. V angelski obleki

je plávala nad Židano vodo in sejala rožice po zelenem polju ter

je gledala svojo mamico, ki je nikdar prej ni poznala ... Pri od-

grnjenem oknu ji je obsevala meseina nežno glavico, ki se je

pogrezala v mehki blazini, in daljne zvezde na vzhodu so jo ob-

sipale s svojo sveanostjo . . . Kako mirno je spala, kako lahko

dihala! Gorje, kdor bi se je le dotaknil! V trenotku bi mu usahnila

roka in zmešali bi se mu možgani! . . .

Odbilo je že polnoc. Zagrmelo je na zahodu, da se je tresel

svet, ko se je nekdo plazil proti Rožiinemu oknu. Strastno so pra-

skáte dolge roke po zidu, da so se tioteli zapiiti dolgi prsti ; najraje

bi strgal k sebi okno z kamrico vred. Poblisknilo se je in trešilo

v gosto no, med tem ko je luno požrla visoka gora. Cepel je že

na odprtem oknu in gorele so mu oi . . .

„Mamica, mamica!" je zaklicala Rožica iz sanj.

„Ni mamice, Rožica, ni oeta . . . sama si . . . zapušena . . .

revna stvarica med strašnimi zverinami v divjem gozdu . .
." ji je

sikal skozi zobe in se smehljal v strastni slasti kakor žival, ko že

grize in mlaska ob plenu.

„Mamica, mamica — " je zavrišala, ko so se dotaknili njegovi

ostudni prsti njenih belih rok, njene mehke bradice in gorkih ramen . .

.

„Mamica, uj, pridi . . . mamica! ... O Bog . . . moj Bog!"

je upila in ihtela že v vroi omotici. Toda ula sta jo le blisk in

tresk, téma in no. —
Bila je no in prišlo je jutro z novim dnevom, ko so peljali

žandarji Tineta uklenjenega v zápor . . .

Hiša, z rdeo streho, s pokveenim nosom in s krmcžljavimi

omi pa je ostala sama in zapušena, oddaná vetru in dcžju v

objem: edina slika in edini spomin na Tineta Podlokarjevega.
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Dr. A. Dolár:

Dr. Karí Arnošt Múka.
(K njegovi šestdesetletnici.)

N i dvoma, da lužiški Srbi, zadnji ostanek tako niogonih polab-

skih Slovanov, vidno propadajo. Pred tiso leti so segali tjc

do Rena in na konec Holsteina, potem pa se je ponemil kraj za

krajem, dežela za deželo. Še pred 50 leti je bilo toliko in toliko

okrajev lužiških, bili so tam slovanskí duhovniki, sedaj jili ni ve
treba. Nekdaj mogoni gospodar je postal prevžitkar, ki pri Nemcu

vdano aká svoje smrti. Za nadaljnih 50 let je Srbstva konec. Na-

statí in prenehati, tako je sojeno vsemu pozemskému. Skrbímo torej

da dosežemo vsaj sreno venost!

Podobno toží in tarna duhovnik-urednik nekega dolnjelužíškega

asopísa v prví letošnji števílki. In res, razmere, v kateriii živijo

Lužíaní, so naravnost obupne. Broje komaj kakih 160.000 duš,

razkosani med Saksonsko in Prusko, razdeljeni po verí v protestante

in katolike, loeni po jeziku in abecedi v Gornje in Dolnje, obdani,

kakor pogrezujo se otok na vseh straneli od nemškega morja, národ,

ki vzlic prekípevajoi lojalnosti nima nobenih narodnih pravíc, niti

na papirju, ki ga hodijo sosedje radovedno gledat kot etnografino

zanimivost, veínoma pa že komaj akajo, da ízgine tudi ta „madež"

z nemškega zemljevida — kako naj gleda tak národ v bodonost?

In vendar! Vzlic tem težavnim razmeram poslajajo taki obupni

glasovi vedno redkejši, nasprotno pa veje posebno po Gornji Lužicí

zadnje ase sveža sapa, ki utegne pregnatí mrane misii in navdati

srca z novim pogumom. Germanizacijí se ustavlja vedno trdnejši

jez in „Lužica", ediní njih leposlovní mesenik, krepko zavraa oni

Momento mori, eš, ne „Lezimo v grob!" temve „Vstanimo k no-

vému žívljenju!" bodi geslo lužiških Srbov; odkrito iše in nahaja

vzroke propada tudi drugod, ne le v ponemevanju šole in cerkve,

priporoa posebno ustanavljanje izrazíto narodnih društev. Skoro

udití pa se moramo njenemu pogumu, ko obsoja „vsepruski hurra-

patriotizem", kí duši vsako narodno zavest.

Problém malega národa! Tudi mi Slovcnci si ga stavljamo in

mnogo jih je prišlo do podobnih zakljukov kakor lužiški urednik

Šwjela. Na drugi straní pa nas uí izkušnja, da je ni sile na svetu,

ki bi raznarodila še tako majhen národ, c ima globoko vkoreninjeno

voljo do samostojncga narodnega žívljenja, e ima razumnc vo-

ditelje in e ima vsaj moralno oporo vejega národa. Zd se, da
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SO ti pogoji pri Lužianih dani. Vedno bolj se umika malodušnost

rastoi narodni zavesti, ne utijo se ve osamljene, iz zanimanja in

podpore slovanskih bratov zajemajo novili moci. To je seve v prvi

vrsti delo narodnih buditeljev in voditeljev, ki jili je blaga usoda

tekoni poslednjih 70 let naklonila revnemu národu. Imena Zejler,

Smole, Hornik izgovarja však Srb z najvejo hvaležnostjo. Toda

umrli so, njih mesto pa zavzema sedaj dr. Arnošt Múka, ki ga

národ s ponosom šteje med svoje najboljše sinove. Letos 10. sušca

je slávil svojo šestdesetletnico in zato si je „Lužica" nadela slav-

nostno obleko. Pozdravná pesem obsega 15 alkejskih kitic in se

ponáša z dvojnim akrostihom. Nato sledita dva lanka, v katerih je

popisano življenje in delovanje slavljenevo. Njemu v ast je izdal

v Sarajevu tudi Josip Milakovi obširno hrv. brošuro. Razen tega

so se umevno vsi veji slovanskí listi spominjali tega dogodka.

Dr. Múka se je rodil kot sin imovitih protestantskih staršev

dne 10. sušca 1. 1854. v Velikem Wosyku, vasici blizu Budišina,

stojei na griu, odkoder je lep razgled na vse stráni tužne Lužice.

Budišin je mesto kakor naš Maribor, ima slovansko okolico, a

nemško zastopstvo. Lužiani, posebno Gornji, imajo tu svoje du-

ševno središe. Tu je njih tiskarna, sedež Matice, tu stoji tudi krásni

Narodni dom, ki so ga otvorili 1. 1904. Iz domae Ijudske šole je

prišel mladi Múka takoj v budišinsko gimnazijo, kjer je kmalu pre-

magal zaetne težkoe, tako da so ga uitelji drugim stavili za vzgled.

Po svoji resnobi in pridnosti je nadkrilil svoje souence, pristopil

kot zaveden Srb tamošnjemu dijaškemu društvu Societas slavica

Budisinensis ter postal kmalu duševni vodja in predsednik. Prebivší

maturo se je posvetil na lipskem vseuilišu klasini filologiji, po-

sebno pa pod vodstvom znanega profesorja Leskiena slavistiku

Tudi tam se je odlino udeleževal izobraževalnega dela v dru-

štvu Sorabicum. Však petek, tako pripoveduje bivši njegov sošolec,

so se shajali lužiški dijaki in eden je ital kratek spis, ki ga je sam

sestavil. Najvekrat je bil to Múka sam ; on je druge vzpodbujal,

vcepljal jim narodno zavest, bil je duša društvu. Takrat so pod

njegovim vodstvom izdajali dijaki svoj list. Ker ni bilo denarja za

tisk, je eden kaligrafino list s keminim rnilom napísal in potem

razmnožil. Tako je izhajala „Lipa Serbska" in povrh še ilustrovaná!

Múka je dokázal, da krepka volja ne pozná nobenih ovir.

Komaj pa so se zaeli vseuiliški prostori prazniti, je Múka
med prvimi prijcl za „grav les" in sc podal na svoj dom v Ijubi

Wosyk k materi, bratú in sestrám, potem pa jo mahnil na ražne kraje
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svoje domovine. Povsod je imel svoje znance, ki so ga radi sprejeli;

na teh potovanjih se je seznanjai z vsemi rodoljubi, obenem pa je tudi

že takrat nabiral gradivo za svoje znanstveno delovanje kot jezikoslovec

in folklorist. Tako je hodil od vaši do vaši, poslušal govorico in prav-

Ijice, obenem pa zapisoval. Vasih je šel v vaško gostilno, poslal

po godca, ta mu je pel národne pesmi, Múka pa je zapisoval besede

in note. Gradivo je objavljal potem v Lipi in v Matinem asopisu.

L. 1878. je napravil doktorát. Na svoji latinskí disertaciji se

je podpísal Sorabus (Srb). Po profesorskem izpitu je služboval na

gimnazijah v Žitavi, v Budišinu, v Kamenci in od 1887 naprej de-

luje kot profesor v Freibergu na Saksonskem. Vlada ga je odli-

kovala z naslovom studijskega svetnika in pred kratkim konrektorja.

Koliko vrednot je združenih v imenu Múka za Lužiane! Kakor

da pride mlad gospodar v zapušeno hišo, tako se je pojavil Múka
in videl, da manjka njegovemu národu vsega, vsega. In lotil se je

dela z vešo roko na vseh poljih, tu oral ledino, tam zbiial in

urejal, kar so nanosili predniki, povsod pa temeljito, kakor je last

znanstveniku, in z nekako naglico, kakor da se že mudi.

Cez ozke meje svoje domovine je Múka znan uenjaškemu
svetu kot pisatelj. Da ne omenjam njegovih latinskih razprav, je

objavljal svoje spise v lužiškem, nemškem, eškem, poljskem in ru-

skem jeziku. Izšli so ali kot posebne knjige, ki jih je deloma sam

založil z izdatnimi žrtvami, ali kot lanki v raznih znanstvenih a-
sopisih. Ne bom jih podrobno našteval, omenjena hrvatska brošura

jih ima vse navedené. Prouaval je vse, kar se tie njegovega ná-

roda. Iz starih listin je nabiral doneske za njegovo zgodovino,

skrbno zbiral vse slovanské sledove, kakor se kažejo v imenih oseb,

krajev, rek, gora itd., da bi dognal nekdanje meje Lužianov, za-

sledoval je nadalje, kedaj, kako in zakaj se je to ozemlje krilo, da

je doseglo sedanje meje. Tu pa je mogel zajemati iz živih virov in

na podlagi svojih obširnih potovanj križem sedanje in ponemene
domovine, povsod primerjajo in popravljajo úradne in drugih raz-

iskovalcev podatke, je vzorno popisal svoj národ v jezikovnem,

zemljepisnem, narodupisnem in literarnem oziru. Izdal je (národne

pesmi in narodno blago, kar ga je ali sam nabral, ali so ga drugi

zapustili v rokopisu. Dasi sam Gornjelužian, je vendar razširil svoj

delokrog tudi na Dolnjo Lužico in baš njegovo najveje delo ob-

ravnava: „Historische und verglcichcnde Laut- und Formenlehrc der

niedersorbischen Spraclie mit bcsondcrcr Beríicksichtigung der Grenz-

dialekte und des Obersorbischen". Knjiga je izšla 1. 1891. in obsega
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v velikem formátu XVIII + 615 str. Posvetil je to delo, ki mu je prido-

bilo priznanje vseh slavistov, našemu Miklošiu. Od 1. 1898. sem dela

na velikem slovarju dolnjelužiškem, ki ga izda v nemškem in ruskem

jeziku petrograjska cárska akademija. Dosedaj je tiskanih ez 50 pol,

Zanimiv je nadalje njegov lanek o Slovanih v Liineburškem,

ki je izšel 1. 1903. v Slovanskem pehledu. Na poziv Krakovské aka-

demije je prepotoval vse one kraje in iskal sledove nekdanjih po-

labskih Slovanov, katerih ostanki še sedaj tam živijo, tako so trdili

negotovi viri. Múka je dognal, da je jezik že okoli I. 1750. zaniknil,

pa pa se je ohranila slovanská narodnost v tipu, znaaju, šegah,

nainu bivališ, v imenih krajev, rek, gor itd. Kako so Slovane za-

tirali, se vidi na pr. iz tega, da je bil zákon s Slovani postavno

prepovedan, in da so bili taki otroci izkljueni od državnih služb.

V mladih letih se je poskusil tudi kot pesnik, a kmalu stopil

za vedno s Parnasa. Pa pa je izdal pesni drugih pesnikov, Zejlerja

najboljšega Ijudskega, in Jakuba Barta išinskega, najboljšega

umetnega pesnika. Za glediške odre izdaja tudi ražne prípravné igre.

Se dvoje imamo omeniti iz njegovega pisateijevanja. To je

ustanovitev edinega beletristinega mesenika Lužica, ki jo je dolgo

aša veinoma sam urejeval in tudi gmotno zalagal. List je zanimiv

tudi za druge Slovane, posebno vsled listka, kjer zapisuje vsako

gibanje na kulturnem in politinem polju in prináša celo slovanské

novice; zato je med naroniki tudi mnogo ehov, Rusov, Poljakov.

Še važnejše pa je Mukovo delo kot izdajatelja Matinega asopisa,
edinega znanstvenega lista , ki izhaja dvakrát na leto. S tem je

Múka obenem središe Matinega delovanja, on je predsednik ali

odborník njenih odsekov, on njen najzvestejši duševní podpornik,

pa tudi gmotni, kajti neštete darove je prejela Matica iz njegovíh

rok, tako da ji ni le mentor, ampak tudi mecén. On ji je tudi z

neumornim vzpodbujanjem in nabíranjem pripomogel do krasnega

doma, trinadstropne palae, kí je stala pol mílíjona kron.

Le površno smo tukaj v velíkih obrisíh podali Mukovo sliko.

Njegove zasluge je priznal slovanskí svet. Dobil je visoka odlíko-

vanja iz Petrograda, Krakova, Zagreba, Prage, Belgrada, Cetinja.

Kar nam dela Muko tako velikega in simpatinega, je njegova trdna

vera v konní uspeh sistematinega dela, njegova osrujoa nadá v

boljšo bodonost, oboje porojeno iz požrtvovalne Ijubezní do svo-

jega ubogega, a zato tem mílejšega národa.

In res, dokler bodo Lužiani ímelí môže, kakor je Múka, lahko

zaupno vzkliknejo: „Híše Serbstwo njezhubjene !"
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Marija Kmet:

Iz Bosne.

I.

Morje je blestelo v isti modrini, zvezdicc so poskakovalc po

ujem, da je bilo videti, kai<or bi izvirali živosrebrni studenki

hip za hipom iz široké planjave, se v liipu pogrezali in spet v hipu

poživeli. Bele skalnaté gore so odsevale v morju, živele so z njim

v enem objetju in v eni in isti tajni misii, ki ji loveški razum ne

more do dna, v misii neskonnega stvarstva in bájne lepote. Šumeli

so valovi ob ladji, ki jih je sprejemala in zapušala, da so še v

dolgem potu zrli za njo, kakor bi hoteli spet do nje. — A ladja

jih je zapušala in spet sprejemala nove, vedno nove, ve in ve
novih . . . loveku je bilo, kakor bi sedel sredi neskonne dobrote

:

nobene misii, nobenih želja, sam mir in sveta lepota. Slepec je

sedel in igral na harmoniko. Lepo je igral, ni bilo onih hrešeih

glasov vaških gostiln. Spajale so se melodije v tisto velikansko tajnost

skalovja in morja, hotele, živele so z njimi. Samo slepci igrajo

tako; tudi iz harmonike izvabijo umetniške in mehke glasove. Vsc

je živelo, kipelo in ob obali so se tupatam pokazali cvetoi oleandri,

polni žareega ognja in rožnatih sanj . . . Tako smo se vozili daljc

in dalje, vsi veseli in prevzeti lepote, miru in zlatega solnca.

„Kam gospodina?" se je naenkrat odzval glas pred menoj.

Pogledam in vidim loveka srednje velikosti, ki sem ga bila opazila

že prej. Precej slabo je bil obleen, obraz mu je bil trpe in raz-

oran in nobenega življenja ni bilo ne v obrazu in ne v glasu.

Zaprt kup aktov se mi je zazdel, zapeaten paragraf, porumenel papir.

„Potujem," sem odgovorila in spet zrla preko morja. Ni mi bilo

do razgovora. On pa ga je mencla práv zaželel. Priel je spet:

„Oprostite, domainko sem videl v vas in sem vas nagovoril. Sicer

pa se vani predstavím," in mi je segel v roko : „Doktor Pear, sodnik

v Sarajevu." Poklonil se je in spet sedel meni nasproti, Zaudeno

sem pogledala. Da je to doktor, sem si mislila, in jaz sem ga

imela najve za kakega slugo. Menda je uganil moje misii, pa je

povzel: „Menda se udite, da sem to, kar sem se predstavil.

Vidite, tam smo vsi taki."

„Kje? V Sarajevu?" ga vprašam.

„Da — tam, in v Bosni sploh — Kam pa potujete?" mi je dejal

in me pogledal.
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„V Bosno."

„Tako, da ostanete tam?"

„Ne, da si jo ogledam," sem odgovorila.

„udno, navadno ne hodijo naši tja."

Radovedna sem bila, kaj in kako misii, pa sem ga vprašala,

e bi mi kaj povedal o Bosni, da bom natanneje pouená o on-

dotnem življenju in o Ijudeh.

„Rad, rad vam povem," je povzel. „Že štirideset let sem tam,

še pred okupacijo sem bil ondi. Takrat je bilo mnogo, mnogo slabše

kot je zdaj, etudi sedaj ni vse v redu kot pri nas v Avstriji."

„Saj je Bosna tudi v Avstriji," sem mu zaudena dejala.

„Da, seveda. Pa mi, kar nas je od „našiii," veste, vedno pra-

vimo onim deželam „v Avstriji", menda že zato, ker nas domaini

iz Bosne imenujejo Švabe, pa se utimo malo tuje."

„No in kako je bilo pred okupacijo ondi?"

„Takrat smo bili mi „Švabi" veliki reveži. Nismo dobili ne

stanovanja, ne hrane, nikjer ni bilo niti uradnih prostorov. V neki

bajti je bila sodnija. Pa te bajte niso našim podobne. Iz blata,

slame in kolov so, obstojee iz dveh sob, v eni je živina, v drugi

družina, ponekod pa družina in živina v enem prostom."

„Narava smo vsi," sem mu dejala smeje.

„Haha, narava seveda. In tisti Ijudje so še zelo naravni, da

veste. V tistih letih smo strádali v pravem pomenu besede. Ni bilo

drugega nego janci, rna káva in perutnina. Za nekaj dni bi bilo

vse to, ali vedno to ne gre, posebno Ijudem naše hrane navajenim.

In úradne stvari so bile vse zastale, delali smo do dveh, treh po

noci, pa še nismo izdelali vsega. Nikjer kultúre, nikjer omike. Vse

divje in zapušeno; niti lúi ni bilo v pisarnah. Moja žena je stala

pozno v noci pri meni in mi svetila s sveo, da sem mogel delati.

V zaetku sem hotel pobegniti, pa sem si delal korajžo in sem ostal.

V Sarajevu, v mestu je bilo malo boljše, pa tudi ondi se je poznala

pravá turška kultúra. Oni Srbi in Hrvati, Bosanci, seljaki so bili

reveži. Delali so Turku dan in no, on pa se je šopiril v svoji hiši

kakor pred aši pri nas grašaki. Še sedaj imajo Turki po toliko

in toliko duš, da jim delajo na polju."

„Tudi sedaj?" sem se zaudila.

„Da, tudi sedaj. In e pridem vasi v kako vas, pridejo seljaki

k meni, pa me povprašujejo: „A kada, gospodine, ocmo biti zbilja

slobodní? Kada oemo raditi i za nas i našu djecu?" Nckaterim je

res še zelo hudo, ker jih Turki naskrivoma še zelo izrabljajo. In
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tako mora ubogi seljak delati Turku, poleg tega pa še plaevati

davek Švábom. Hudo je to res."

„Pa kakšni so ti seljaki?"

„Dobri in neumni Ijudje. Snaga ni njihova prijatcljica in delo

tudi ne. Da imajo le kumare, ebulo, janca in rno kavo — dovolj

jim je."

„In zemlja, ki jo obdelujejo, ni rodovitna?"

„Seveda bi bila, e bi jo kdo obdeloval. Ali Bosanec jo ne

gnoji in pusti, da raste samo, kakor pa more — ko vc ne rodi, pa

jo pusti za pašnik par let in potem jo spet enkrat razorje, a gnoja

ji ne privoši. Ne Ijubi se mu."

„Morda ima práv — kakšna pa je sploh dežela?"

„Bosanske pokrajine so lepe, videli boste, a tako zapušene

in otožne. Šije solnce na travnike, na polja in gozdove, a ti travniki

nimajo bujne tráve, ta polja niso bogata in morju podobná, in

gozdovi niso veselega zelenja polni. Mrkla, tiha žalost in otožnost

sta prevzeli vso zemljo, vso mlado zemljo, ki še ni rodila, ki še

ni trpela in imela onih globokih ran. Poiva zemlja, poivajo Ijudje."

Pogledal je po morju in se zamislil. Slepec je bil prenehal igrati,

solnce je sijalo' gorkeje in gorkeje, morje je blestelo bolj in bolj.

Pomaknila sem stôl bolj v senco in spet vprašala

:

„Oprostite, ali je zemlja sploh bogata?"

Ozrl se je in odgovoril prijazno : „O da, bogata je, ali izrabiti

je ne zna nihe. Ima premogokope in polno vrelcev, kisle, žveplene

in sploh zdravilne vode. Ali po nekaterih krajih kar vse leži in voda

tee po trávniku, kakor pri nas navadni studenci in potoki."

„Moj bog — milijoni leže v tej vodi!"

„Seveda. Pa vidite, domai ne znajo tega, naših pa ni, po-

sebno Slovencev ne. Vidite, pa pridejo Nemci iz rajha in si polnijo

žepe s slovanskim denarjem, in jedo sad slovanské zemlje in kar

je še hujše, potujujejo slovanskí rod."

„udno res, pri nas ni nikdar govora o Bosni," sem povzela.

„Bosna je vsem tako tuja, pa je vendar primeroma blizu naših

krajev, in jezik je soroden našemu, a tako tuje nam je vse; pa

hodijo v Ameriko, — a kaj, blizu je Amerika, — knr izprehajajo se

nekateri od nas v Ameriko." —
„Kaj ne," je priel spet dr. Pear, „a Bosna, Bosna, kako

daljna, tuja jim je ta! — Morda tii vzrok v melanholiji zemlje,

krajev in Ijudi."
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Umolknila sva oba. Dr. Pear je odšel s krova, za nekaj aša,

nakar se je vrnil s kovegom. Zaudena sem ga vprašala:

„Že odhajate?"

„Da, gospodina, pri prvi postaji izstopim in se peljem z

drugim parníkom v drugo smer. Tudi jaz zdaj malo potujem, a

moja žena in otroci so doma na Kranjskem. Jeseni pa se vrnemo

vsi spet v Sarajevo. Žal mi je, da ne morem z vami v Bosno,

razkazal bi vam kaj
!"

Med tem smo se približali mestu ob obrežju, kjer je doktor

izstopil. Še nekaj aša sem videla njegovo skljueno postavo in

trudno hojo. Obrnil se je in mi pomáhal s klobúkom, potem pa

smo spet odpluli. Veerilo se je že in morje je postalo isto svilnato.

Ni vode ni bilo videti v njem, kakor bujnobarvna svila je ležalo

morje v veerni zarji; tudi šumelo je, kakor šumi svila. Nalahno je

blestela meseina, dolga srebrna pot se je raztezala po morju. Lúi
so svetlikale na obrežju, kaasti prameni so se motovilili. In ko je

bila že no, je postalo vse tako tiho, da je lovek nehote zadržaval

sapo.

II.

Cez nekaj dni sem bila na bosanskih tleh, v glavnem mestu,

v Sarajevu. Lepo mesto je to, obdano od grievja na treh straneh,

na etrti pa se razteza veliká sarajevska ravan, slina Ijubljanskemu

polju, le da ni tako rodovitna in tudi ne tako obdelana. Moderno

mesto je Sarajevo, zavito v neko brezkonno melanholijo. Po griih

se širijo turška poslopja, v vznožju, v ravnini pa stojijo moderne

hiše in palae. Zelo lepo je izpeljana reka Miljaka ez sredino

mesta, ki padá v majhnih kataraktih proti jugu, ob obeh straneh

obzidana. Na griih je polno trdnjav, vojaške posádke, ki šitijo

mesto tako varno, da govorijo, da je Sarajevo nezavzetno mesto.

Trgovci v Sarajevu so veina Judje, španski in nemški. Skoro

vedno ena in istá imena se vidijo nad trgovinami, razlinih Le-

vijev in Lôwijev ni ne konca ne kraja. Ti dobro tržijo in se bo-

gate vidno od dne do dne. Mošej ali džamij je blizu sto. Visoko

kipe proti nebu vitki minareti, kakor bi hoteli priklicati solnca in

vene lúi doli med Ijudstvo. Turška bivališa, kar je še pristnih iz

prejšnje dobe, so stará in trhla, in bála sem se, da se ne podere

vse skupaj, ko sem stopala po vegastih lesenih stopnicah v turško

stanovanje. A oni, ki stanujejo tam, so se mi smejali in se udili.

Turki imajo zelo isto. Niti najmanjšega praška ni na stopnicah in

„Ljublj.aiiski zvon" XXXIV. 1914. 5. 15
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na mehkih preprogah, snežnobele závese vise ob oknili in posode

so isté in se svetijo kakor kristal. Scveda tudi vsa družina paži

na snago ; však se sezuje, preden vstopi v sobo, in si umije noge

vekrat na dan in zato je mogoe ohraniti toliko istoo. Turške

žene so veinoma veliké reve, biede so in upadle. Manjka jim zraka,

zakaj veina je vedno zaprtih za zavešenimi in prepreženimi okni,

in e hodijo zunaj, so zagrnjene, da jim ne vidiš v obraz. Kakor

strahovi stopajo po ulicah mimo loveka, isto tilio, le pritajen šepet

ali smeh se zauje izza temnih halj. In poleg tega še ona zategla,

monotona molitev hodže z minareta, ki še pozno v no klie Alaha

in preroka na pomo in budi muslimane k molitvi. Kar je Švábov

spodaj sredi mesta, pa žive v kavarnah in gostilnah kakor pri nas,

tudi promenado imajo, ki je živahna in bujná. Zelo veliko Slo-

vencev je v Sarajevu in bila sem najve z njimi. Hodili smo po

mestu, v oni stari turški del, kjer imajo Turki svoje prodajalne in

delavnice. Slikovite so te prodajalne in kakor melodije sprcmljajo

udarci kladiva na bakrene posode, ki jih izdelujejo vse te lepe, žive

barve. Mirni so Turki in dostojanstveni. Nikdar ne ponujajo nikomur.

e je komu kaj predrago, ne bo Turek silil, temve mimo sko-

mizgne z rameni, se obrne ter nadaljuje svoje delo. Obleení so

vedno isto in nekateri jako dragoceno in z veliko spoštljivostjo

pozdravljajo svoje hodže. Seveda jih je tudi veliko, ki so se otresli

Mohamedovih naukov in so razmotrili vso lepo igro, pa se zclo

dajejo s pobožnimi astilci Mohameda. Hodže prerokujejo takim

nesreo in pogubo in hodijo od nevernika do nevernika jih budit in

opominjat. —
Najboljše, kar imajo Turki, so kaíane. Veinoma so najlcpšc

izven mesta, ob griih Sarajeva, sredi zelenega vta, veina na kakem

opušenem turškem pokopališu. Te izgledajo kakor rcda ovac.

Vse belo je po trávi, sami spomeniki, ki stojc zapušeni in pozab-

Ijeni sredi življenja. A loveku ni tesno pri srcu ob tch grobch, ni

ga strah in ni mu udno, práv navadno in še zelo lepo je na takih

„vrtovih", brezskrbno se Ijudje smejejo in govorijo kakor drugod v

gostilnah. Tudi mi smo zahajali veer za veerom v také kavarne

na turških pokopališih, in je zadišala ona aromatina rna káva,

ki je tako izborna ... in vse tiste posodice, line in mikavne,

da bi se lovek igral z njimi. V teh turških kavarnah se odpirajo

duše vseh onih, ki so v Bosni vsled kruha, a so ji vedno tuji in

si žclc nazaj v domovino. Res je imcl práv oni doktor, ki mi je

pravil na ladji, kako zapušene se utijo naši Ijudjc v Bosni. Vedno
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SO govorili v „naših krajih", našili navadah in pa kdaj in kako se

se neko povrnejo speí v domovino. Otožno so zrli proti mestu in

govorili melanholino, da se mi je zazdelo, da niso nikdar veseli

in živahni. udno jim je, privaditi se pac ne morejo bosanskemu

življenju, ki je popolnoma drugano kot pri nas. Tudi na zunaj so

drugani. Oblaijo se bolj površno, od leta do leta opušajo vse onc

salonstvo, ki je pri nas v navadi. Nekako bolj naravno je vse v

Bosni, in ker smo pri nas že tako zelo prepojeni z vsem parfumom
kultúre in smo takoreko že sama esenca loveka, zato nam je Bosna

še bolj tuja. Visoki gospodje in odline gospe opravljajo tam dela,

ki bi jih pri nas nikdar ne; hodijo obleení, kakor bi pri nas ne

bili tudi doma ne, in vse to vpliva na novodošleca tako tuje. e
pa je kdo že leta in leta tam, se polagoma privadi takému življenju

na zunaj, zanemari se in otopi za vse. V notranjosti pa ga nekaj

grize in trga, vlee ga nazaj v domovino, in zato je taká razdvojenost

v vseh, da izgledajo, kakor bi bili pregnanci iz Sibirije. Imajo pa
svoja društva, svoje veselice, a tujino utijo menda bolj kot bi bili

v Ameriki. Hodili smo na izlete v okolico Sarajeva, ki je tako lepa

in divje romantina, a obenem tako žalostná in otožna, Morda
vpije vse tisto prestano gorje turških tlaanov in robov, vklenjenih

Slovanov in sužnjev po osveti in boljši bodonosti. Vsa zemlja, vsi

Ijudje so prepojeni s krvjo gorja in bridkosti, in kakor da bi bilo

celo ozraje prepojeno z žalostjo. In e pride veseli Dolenjec ali

Gorenjec v Bosno, kako mu je pri duši? In vendar bi bilo treba

ve naših Ijudi tjakaj. Vedná potujevanja, prej od stráni Turkov,

zdaj od stráni Madžarov in Nemcev, ne more prinesti niesar zdra-

vega in krepkega. Bosanci, domaini, Srbi in Hrvati, so zelo vdani

našemu cesarju. A ko je prišel pred nekaj leti v Sarajevo in so

pridrevili domaini od vseh krajev, da bi ga videli in mu prirejali

ovacije, je brž posegla deželna vláda vmes, da ni bilo nikogar,

razen Nemcev na ulicah. Báli so se seveda one „revolucije", ki jo

duhajo tudi pri nas vedno nekje v ozraju. —
Bosna je lepa in vredna, da si jo lovek oglcda. Ko sem od-

hajala, so prišli na kolodvor znanci „Švabi" in s solzami v oeh
zrli za odhajajoim vlakom, zato ker je odhajal v domovino. In

spet so si mislili, kdaj pa pridemo mi na vrsto . , .

15"
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Pastúškín:

Prisluškovanje.

Ne vem, ali se godi tudi drugim tako: meni se življenje razodeva

zagrinjaloma. Greš miriio svojo pot — rask: ena beseda, en

pogled odgrne zaveso do nepoznanih prostranstev. Zgodaj že so se

mi tako razmikali zastori pred strmeimi omi. Moja deseta pomlad

nosi rn peat. Neizmerna, nepopisna bolest, kakor je iiisem do

tedaj še nikoli obutil, mi je v svetlí meseni noci presunila srce.

Težko, enakomerno hropenje se je trgalo od ležiš in me spo-

minjalo lírešee zasoplosti poenega meha v Toniševi kovanici.

Vstal sem, kakor že nekaj veerov po vrsti, poasi, poasi obrnil

klju in zabredel v morje meseine, ki je zalivalo ravnino pred

menoj. Podnevi so po njej topotala kopita, pisane oprave so žarele

v solncu, dolge sablje so kakor bliski slepile moje oi. Zdaj so se

bilke, pomendrane in pohojene, mukoma pobirale s tal in se na-

stavljale hladilni rosi v kopel in krepilo. Krenil sem ez gomilo

obešencev iz štirinšestdesetega leta — nalaš, da bi v bosih stopalih

zautil zopet enkrat ono skrivnostno gomazenje in v srcu zonasto

priakovanje : zdajzdaj predere košena roka zeleno rušo in me po-

vlee v kraljestvo groze. Onkraj gomile sem vzel iz nedra svetlo

okované orgljice in mesil v meseino, kar sem vedel o turškem

griu, o solnecu na planincah, o regimentu, ki po esti grc. Na

drugem koncu ravnine, kjer so strmeli v nebo starodávni, velikánski

orehi, je pred ciganskim šatorom dogoreval ogenj. Moja šestnajst-

letna znanka iz Slavonije se je za šatorom kakor prejšnjc veere

igrala z rejenim, svetlornim psom.

„Daj mi cigareto," je zaprosila, ko sem obstal tik pred njo.

Ponudil sem ji kornznih las in pipo iz divjega kostanja:

„Drugo leto, v latinskih šolah, bom kadil cigarete."

„Kje bom že jaz drugo leto!" je zarezgetala in vrgla glavo

vznak, da so ji težke temne kite, prepletene s srebrnim denarjem,

zazvonkljale po pleih. Zleknila se je na trebuh po žakljevinasti

slamnici in si podprla z rokami zagoreli obraz. Poenil sem polcg

nje in prosil, da bi se smel igrati z njenimi kitami.

„Ni drugega?" se je zaudila in zasuknila glavo párkrát s

tako naglico na desno in na levo, da so mi srcbrniki vilirajoiii las

zacingljali okoli nosa. Vlovil sem jo za kite in ji s prsti esal raz-

mršene kodre na elu. Zdajci mi je potegnila klobúk z glavc, ga
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dala psu v gobcc in zarila svoje prste v moje lase. Šene je zaelo

z vso resnobo preizkušavati trpežnost sivé klobuevine ob svojih

mladih, špiastih zobeh. Razmišljal sem, ali naj se prepustím slad-

kému mikastenju njenih prstov, ali naj priskoím svoji vehi na

pomo. Po kratkem omahovanju je zmagala Ijubezen do vehe.

„Jaz ti dovolim, da napravíš z mano vse, kar hoeš," me je

dražilo smejanje na slamnicí, ko sem iskal po trávi izgubljeno

vrvico klobúka. Ona dovolí . . . Vse! V mení se je zganílo spo-

znanje, da bi se dalo s takím blagom, kalíor se mi tukaj ponuja,

marsikaj napravíti — kaj, se nikakor niscm mogel domíslíti. O, e
bi imcl tudi jaz šestnajst let kakor ona . . . util sem porogljívost

v njení ponudbi in tolíko, da nísem kríkníl: „Kaj se paseš, hudi,

na moji zadregi; razodeni, e veš, kako in kaj naj ukrenem."

„S tabo ni ni — si tako hudobná," sem se zaníljívo obrnil

od njc in zablodil v meseino.

„Jutri bom dobra," je rezgetalo za mano.

Doma sem se pritípal po prstíli do svojega Icžiša in zlezel

pod odejo z vsem bogastvom, nabraním v jasní pomladni noci —
tat, kí se bojí, da mu nagrabljení zakladi ropotoma popadajo po

tleli in privabíjo lastnika. udil sem se težkemu hropenju okolí sebe.

Kako se more lovek, bodi še tako izmuen, sprio také noci za-

valití v postelj in takoj zasmrati? Budne sanje so se mi zdele

stokrát bolj ímcnitne nego sanje v spanju. V spanju nísi sam svoj

gospod, ne moreš sanjati, kar bi hotel, nepoznane sile te imajo v

krempljih in ti navržejo, kar se jím zljubí: svctlih grádov ali okost-

njakov, rumeníh zlatov ali kozjih bobkov; ti pa tiho bodi, bratec,

in sanjaj. Jaz da bi hodil na tako poniževalno tlako? O, mi smo

mi — sanjamo, kadar sami hoemo in kar sami hoemo: o gostih

rnih laseh z vpleteními srebrníkí, o zagorelíh licih in peklenskíh

oeh, o poleganju pod orehi kraj šatorov, o meseíni, kí curlja

orehom skozi veje, šili v goste rne lase, šije v peklenske oi, seda

na dolge trepalnice, jih poasi, narahlo pripogiba, zapira, zapre . . .

Glasno ihtenje je skozi steno zasekalo v moje sanje in jih

razpršilo. Uho je prisluhnilo in se približalo zidu. Iz ihtenja se je

trgal materin glas

:

„Ti vzameš drugo . . . te poznám: že radi otrok. — Zdravnik

tolaži mene kakor druge . . . tudi Kalanovo Marijo je tolažil — do

zadnjega : danes trohni pod gomilo. Ne govori, jaz se poznám . . .

utim jasno . . . kakor šc nikoli: eno leto . . . morebiti dve ... in ti

boš vdovec, moji otroki sirote. — Da bi že bili odrasli ... bi ni
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ne rekla - a tako . . . boš prisiljen . . . Moj Bog, moj Bog — e
pomislim: mene odnesejo . . . Še preden se grob zaraste — tukaj,

kjer zdaj ležim, bo ležala druga ... in ti jo boš objemal, kakor ob-

jemaš zdaj mene . . . še bolj tesno . . . bolj vroc . . . Ah, jaz sem

tako žalostná, tako žalostná . . . da bi umrla . .

."

Uho se mi je priželo k mrzli steni, sapa mi je zastala, moje

oko je videlo skozi steno kakor skozi steklo: mati je zarila obraz

v oetovo ramo, njene svetle solzc polzijo po njegovem vratu, pa-

dajo na blazino, ginejo v njej. Oe prigovarja

:

„Zakaj misliš zmerom na smrt? Zdravnik pravi, da se obraa

na bolje — in tudi meni se tako dozdeva. Tvoje lice káže isto

naravno barvo. Ne vznemirjaj se brez potrebe. Zakaj si vse to iz-

mišljaš? Zakaj te rne misii? Živi mimo dan do dneva, pusti vse

skrbi iz glave! Jaz ti vse prinesem, vse opravim . .
."

„Ti vzameš drugo ... Ti vzameš drugo ..."

„Glej, Ijuba moja, zakaj me zmerom muiš s tem ? Zakaj zmerom..."

„Ah, muim . . . Sama sebe najbolj muim ... Jaz nisem

krivá . . . Pomisli : od Ijudske šole naprej, kaj bi rekla, visim na

tebi . . . Kreg, nasprotje, zasmehovanje, vse sem prestala, vse pre-

nesla ... In tista tri leta, moj Bog — Štajersko, Ogrsko. esko . .

.

e prebiram najina pisma . . . prej bo Soa iz morja tekla v gore —
si pisal ... in jaz no in dan v strahu in trepetu . . . Moja Ijubezen

je vse premagala... Ah, in zdaj, zdaj naj te pustim . . . In tudi to, se

mi zdi, bi ne bilo tako težko ... e bi vedela, da prideš za mano —
moj, samo moj... Ne, ne, ta misel me umori — ti vzameš drugo..."

„Ne, jaz ne vzamem druge. Potolaži se vendar — to ti škoduje.

Kakor sem prisegel : do groba in onostran groba, zmerom in povsod

si moja in jaz sem tvoj, samo tvoj."

„Ah, ti vzameš drugo ... Ti vzameš drugo . .
."

Besede so tonile v ihtenju. Prevzelo me je, da bi planil izpod

odeje, se zagnal v hladno steno, jo predrl in skoil k materi. Octa

bi pahnil strán, oklenil bi se je okoli vratu — o, meni ne bi jokala

ob ramenu, jaz bi naše! vse drugane besede, jaz bi jo znal vse

drugae potolažiti:

„Ne, mati, ti ne umrješ, ti nisi bolna — ne smcš umreti, ne

smeš biti bolna. In oe ne vzame nikoli druge, nikoli, ker te ima

rad, kakor mene, bolj nego mene — vsi te imamo radi . . . rei,

da nisi bolna, da ne umrješ, nasmchni se — drugae jaz ne morem

živeti. Odpusti oetu, on ne nájde zmerom pripravnih besed, on je

truden, mora skrbeti za nas vse, težkc in trde so njegove roke,
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bescJc mu lezejo poasí iz grla . . . Poslušaj mene — v oi ti po-

gicdam in vem takoj, kako je treba govoriti. Ne umri, ne joi, ti

moje solnce, moje vse . .
."

Bela stena je štrlela nepremino pod strop. Zavil sem glavo

v odejo, da bi niesar ne videl, niesar ne slišal. Zagrizel sem se v

blazino, da bi vdušil bolest, ki je v divjem vzkliku Ískala izhoda in

besnela v meni, kakor da me zdajzdaj raznese. Šele pozno po polnoci

sem se drznil prisloniti zopet uho k steni— slišal nisem niesar. Po-

lastila se me je grozna zapušenost, po telesu sem zautil brezmejno

utrujenost in pomislil sem, kako lepo bi bilo, e bi pri tej prii umri.

Ko je mati drugi dan sedela v vrtu pod razcvelo breskvijo in

gledala z otožnimi omi za nami, ki smo z motikami odgrebali

sadike, me je zopet nenadoma obšlo, da bi skoil k njej, se izkazal

na kakršenkoli nain silno Ijubeznivega in ustrežnega, jo pobožal

po licu in ji povedal vse tiste lepe besede, ki sem jih moral ponoi

dušiti v blazinici. Spustil sem motiko v razor in stopil k njej. Stal

sem pred njo in nisem vedel, kaj bi rekel. Sredi tega jasnega,

glasnega dne — sem zautil — bi vse tiste besede za fanta, ki však

veer vasuje med ciganskimi šatori, bile veliko, veliko premehke.

„Kaj poves?" se je bridkostno nasmehnila.

„Hotel sem . . . kajne, da ne umrješ?" sem se zmcdel in

gledal v strán.

„Ti si poslušal ponoi," me je privila k scbi.

A. Damiev:
Resnica.

(Iz pesmaricc tcozofa.)

vJblaki tcmni, neprodirni,

svetlikanje le, mir strašan

;

vkovan na križ umiram slutenj,

rešitve priakujem dan.

Kar zažari obnebje celo,

oblake blisk je bcl prodrl . . .

Tedaj pa tudi jaz na križu

kot zemsko bitje sem umri,

Zadel z neba je blisk me v prsi,

razsvetlil z ognjem je srce . . .

Jaz grem na zemljo, da z resnico

pomorem dvigati gore! '
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Zvonimir K.:

Ob morju.

Sedela sva v verandi obmorske kavarne. Njeiia teiika, z iiiodrinii

žilicami prevleená levica je sionela do zapestja na kamenili

okrogli mizici in drobni prstki so se tesno oklepali majline aše s

rno kavo. Desnica je bila oprta s komolcem ob rob mizice in je

vrtela cigareto.

Molala sva. Kakor skozi mrano daljo sem zri nanjo, na njena

vošenobela lica, na njene mtve, rne oi in na njeno visoko frizuro
;

mimo, kakor izklesan kip je sedela kraj mene in se ni ganila, niti

za hip ne.

Pred nama se je razprostiral na eni stráni veliki trg, na drugi

stráni pa je valovilo šumee morje. Drug za drugim so prihajali in

odhajali v pristaniše majhni in veliki parniki; jadrnice so se zibale

tik obrežja in zadaj na visokem morju, semintja so švigali in rezali

valové urni colnici.

Solnce je pálilo morje in zemljo. Na trgu, kjer so stali v doJgi

vrsti avtomobili, se je dvignil zdajpazdaj oblak prahu in se zaganjal

proti verandi. Ljudje, ki so hodili mimo, so naglo stopali in si za-

krivali oi in ústa z dlanmi, da bi se ubránili prahu. Iz pristaniša,

od morja sem, pa se je ul venomer rezki, zaspani klic utrujcnih

mornarjev in ribiev, vasih žvižgajoi brlizg dospelega ali odhaja-

joega parnika.

Gledal sem na morje pred seboj in sem skoro pozabil na a-
sopise, ki so ležali na mizici. Pošumevalo je morje, zibalo se ralilo

pod žgoim solnccm in nemirno drhtelo.

Tudi ona se je ozrla hipoma proti morju in spustila desnico

s cigareto na koleno ; visoka frizura se je lahno stresla, a trepalnice

niso trenile.

„Kako je soparno, soparno!" se je obrnila k meni in vtaknila

cigareto v ústa; njen obraz pa je ostal enako mircn in rescn kakor

poprej.

Izpil sem kavo in vzel v roke asopis.

„Ali je kaj novega?" me je vprašala, ko je videla, da berem.

„Poglej!" sem ji ponudil asopis.

Venomer so prihajali novi gostje, vendar naju ni nihe motil;

naglo se je polnila veranda, kmalu so bilc vsc mize zasedene.

Zopet se je ozrla vanie,

i
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„Še eno rno!" Odložila je asopis na mizico.

Po trgu je pridrdrala veliká rna koija, v katero sta bila

vprežena ila belca; bliskoma je pridrdrala, bliskoma je izginila

med množico drugih koij.

Njena lica so se tedaj rahlo nasmehnila.

„Poglej, v takihle koijah sem se vozila vasih, ali dolgo je

že tega, dolgo . .
." je govorila kakor sama zase in zrla varne s

svojimi mrtvimi omi. Komaj da sem slišal njen tihi, trudni glas,

kornaj da sem videl skozi dim njen obraz.

„Ali me poslušaš?" se je nagnila k meni, in zautil sem na

svojih licih njen vroi dih.

Dvignil sem glavo.

„Seveda. Še pripoveduj, rad te poslušam."

V tem je zabrlizgnilo v pristanišu tako mono, da mi je brnelo

še dolgo v ušesih. Odhajal je veji parnik. Na bližnjem pomolu

so slali Ijudje in mahali z robci, s parnika so jim odzdravljali.

„Tudi na takih parnikih sem se vozila nekdaj," so šepetale

komaj slišno njene ustnice, oi pa so strmele v daljavo.

Poasi je rezal parnik valové. Še vedno so beleli in plapolali

s krova robci v pozdrav; ali parnik se je oddaljeval vedno bolj od

brega in je nama naposled izginil na visokem morju.

„O morje!" je zavzdihnila polglasno, pogled še vedno v da-

ljavo uprt.

„Ali Ijubiš morje tako zelo?" sem jo vprašal.

„Edino veselje na svetu mi je morje in ni drugega . . . Brcz

njcga bi ne mogla živeti." In njena visoka frizura se je rahlo stresla.

„Nisem še ti povedala svoje zgodbe, pa saj ni ni posebnega,"

je govorila s svojim tihim, trudnim glasom. „Rodom sem Zagreb-

anka. Imovite starše sem imela, oe je bil trgovec; toda kmalu

sta obadva umrla. Bilo mi je takrat šele deset let, ali že nisem

bila ve otrok. Moj brat, ki je prevzel trgovino, ni znal gospodariti

in se je v kratkem tako zadolžil, da se iz teh dolgov ni mogel

izkopati. Živeli smo preve potratno še takrat, ko se nam je bližal

konec vsemu. Hitro je prišla katastrofa, gladko vse so nam prodali.

Tako smo stali naenkrat na esti, Šestnajst let mi je bilo takrat;

bila pa sem že zrela navihanka. Moj brat je stopil nekam v službo,

sestri pa sta šli bogve kam, da bi se preživeli; morda še živita, v

kakem mestu, nenavajeni dela, brezmiselno kakor jaz, morda pa sta

že žalostno konali . .
."

„Kako, da si prišla semkaj k morju?"
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„Že prej, ko smo še veselo živeli, sem bila párkrát tiikaj, tudi

po morju sem se vozila, in od tistih dob sem mislila doma mno-

gokrat na morje, ki vasih rahlo valovi pod južnim solncem, vasi

bui in šumi do neba samega ... Po naši katastrofi me ni strpelo

dolgo v rodnem mestu. Vedno sem sanjala o morju, ki zaganja

svoje valové ob obrežje, ki drhti tja v neizmerno daljavo, kamor ne

seže pogled . . . No, leto dni pozneje sem že bila tukaj . .
."

Naslonila je desnico na mizico in uprla svoje mirnc, trudne

oi proti morju.

„Sedem let je že tega, kar sem tukaj, sedem let žalostnega,

brezmiselnega življenja . . . Prepozno je zdaj, da bi se vrnila in

priela novo življenje . . . tudi nimam nikake volje . . . Kar sem

enkrat priela, se ne da popraviti, naj gre do konca to življenje

kakor hoe . . . Doma nisem imela morja, tukaj ga imam ; zato se

ne dolgoasim."

„To je vsa tvoja povest?"

Komaj vidno je zaigral okrog iijcnih ustcn nasmešek.

„Hoeš še kaj ve? . . . lovek se laliko pogrcza, iz prepadá

se reši le malokdo ..."

Neprestano drvenje Ijudi semintja, kriki mornarjev in ribicv,

vedno hropenje avtomobilov, drdranje koij po trdem tlaku, cing-

Ijanje elektrine cestne železnice — vse to se je zlivalo v en sam

hrum in šum, ki je omamljal loveka. Mole sva strmela ez nedo-

gledno morsko pian.

„Kdaj se ti zdi morje najlepše?"

„Morje je vedno enako lepo, vsaj meni se tako zdi, naj se

kopije v solnnih žarkih in rahlo pošumeva ter valovi v daljavo,

ali naj bui in prepeva svojo temno pesem, ko se pôde preko neba

rni oblaki, ko pesti vihar pod seboj razljuene valové — vedno je

morje enako lepo . . . Tudi ni njegova lepota ni manjša zjutraj, ko

se prikáže solnce tam v daljavi iznad valov, kakor zvcer, ko se

skrije za njimi, in opoldne, ko drhti vsa neizmerna pian pod vroimi

poljubi solnnih žarkov."

Z mirnim, malomarnim glasom mi je pripovedovala vse lo,

da sem se udil.

„Torej se nikdar ne dolgoasiš?"

Ni se nasmehnila, ni povesila glave, tudi ni umaknila svojega

pogleda od mojih oi.

„Rekla sem, da ne; a dolgoasila bi se brez morja.
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Tu ob morju pozabim na življenje, ki se mi vasi gnusi, kakor

pozabi bolnik nenadoma na svojo bolezen in si domišlja, da je

popolnoma zdrav."

Solnce se je bližalo polagoma k zatonu, in od morja je za-

piiiljal hiadnejši veter.

„Kmalu bo veer. e hoeš, pojdiva na pomol, predno se po-

grezne solnce v morje," je govorila, in kakor prošnja so bile njene

besede.

Plaal sem in šla sva z verande. Kakor na valovih je naju

zaneslo med drveo množico na pomol. Morje se je zasveíilo v

trepetajoi lúi, žarela so visoka jadra, gorea pian je prepevala

svojo solnno pesem; kakor v zlatu je krožil galeb visoko v zraku.

Zagorela je krvavordea lu, umirala, spet plašno vzplapolala in

konno ugasnila.

Tesneje se je oklenila njena levica moje desnice. Tedaj se je

oglasilo iz daljave kakor vzdihujo, obupen klic v samoti se potap-

Ijajoega loveka in nenadoma je utihnilo v zamolklo šumeih

valovih . . .

Ko sva se vracala proti mestu, je bila že rna no.

Ivan Albreht:
'

Zadnji veer.

„KJe, tvoja volja je tvoj úkaz.

Glej, pred teboj na krvavi obraz —
daj, da govoriva nocoj

!

V solzah je prišla in v smehu je šla,

duša moja je šla za njo;

srce moje želi ji neba . .

.

Oe, ali me uješ nocoj ?

Daj mi kelih ! Ve! O daj,

kapljico vsaj mi še kani za njo!"

V strahu bolestnem zavzdihnil je gaj,

v bridki Ijubezni je molil Krist

:

„Oe, glej — zdaj sem tvoj . .
."
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Anton Jeršinovi:

S. Gregorieva „Oljki" — kantáta.

(O priliki koncertov „Glasbcnc matice".)

Minilo je 32 let, kar je Simoii Gregori, teda] kaplán v Rifen-

bergu, zložil odo „Oljki". Pesnik — idealist, ki pa je bil že

okúsil bridki sad spoznanja, je ubral v tej pesmi strune miru in

tolažbe, ki jih je njegovo srce toliko iskalo in želelo. In utešil se je

s poezijo, kakor se uteši bolnik z zdravilnim lekom. V nekem pismu

iz one dobe toži svojemu prijatelju Gruntarju : „Neizreene boleinc

trpim; v verzih in pesmih dajem dúška tem svojim boleinam, vanjc

izlivam svoje srce". e veljajo te pesnikove besede za njegove

druge tedaj nastale pesmi, veljajo tembolj za njegovo veliastno

„Oljki". — Hitro so našle Gregorieve pesnitve odmev v sloven-

skem Ijudstvu, mahoma so se razglasile in priljubile. Mladina se

jih je s prisrnim veseljem uila na pamet, jih recitirala in dekla-

mirala, nekatere so že tudi dobile nápeve. Nedved je z izredno

globokim obutenjem in visokim zanosom 1. 1883. uglasbil njegovo

„Nazaj v planinski raj", ki je bila poleg Foersterjeve „Ljubici"

malodane dve desetletji stalna toka na vzporedu vsake veje slo-

venské koncertne prireditve. In to je bilo najboljše, kar smo tedaj

imeli. — Nenadoma, komaj da se dobro zavemo, pa se pojavi v

naši glasbeni literaturi mogoen napredek, tolik, kakor izvestno ne

v nobeni drugi panogi našega kulturnega razvoja. Mladi skladatelji,

prepojení svežega dúha in modernega muzikalnega razumevanja,

stopajo na dan „Novi akordi" in „Glasbena matica" v svojih izda-

njih jim odpirajo svoje predale, produkcija je imdalje veja, boljša,

izrazitejša.

K tem mladim skladateljem prištevam tudi — e že ne po letih,

pa pa po dúhu, obutku in muzikalnem razumevanju — skladatelja

Gregorieve „Oljki", p. Hugolina Sattnerja. Prištevam ga pa

tem rajši, ker ga poleg veliké nadarjenosti dii še druga lepa last-

nost, neumorna delavnost in trudaljubivost. Komaj sta potekli dve

leti, kar nam je podaril prvi slovenskí oratorij „Assumptio" ; oni

slávnostní dnevi nam so še vsem v dobrem spominu. Toda Sattner,

hrepene vedno više, je ob proizvajanju svojega prvega velikega

dela že nosil v svojem srcu osnutck za drugo, e mogoe še lepše

in boljše delo: sklenil je muzikalno upodobiti Gregorievo „Oljki".

Ni mu bilo mar ne truda ne ucnja; kot redovnik mirno in tiho
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živec svojemu poklicu posveti ves svoj prosti as glasbi. Dve leti

brez prestanka. Sad tega neumornega dela smo imeli priliko uživati

v treh koncertih „Glasbene matice" 22., 23. in 26. marca.

Sattnerjeva skladba je zložená za tri soliste (soprán, alt in

bas), mešani zbor in orkester; razdeljena pa je v tri veliké stávke.

P r vi stavek. Orkestralni idilini úvod nas popelje v južne

kraje, kjer raste v vinskem bregu oljkovo drevo. Prisrno ga po-

zdraví kmalu nato zbor in sólisti; saj je simbol miru, ki

oznanja novo nam življenje.

Naivno-ljubko slika ženski zbor rajanje ptiev na oljkovem drevesu

:

in glasno v vejah žvrgoli,

mene, da svet se že mladi.

Zdi se, da pesnik ves zamaknjen gleda ta prizor. Ptiki skakljajo

po vejicah - orkester s trilki v violinah, flavtah in elili izraža

njih veselo žgolenje. Le nekaj taktov je to, a vrlo lepih, tem lepših,

ker kontrastirajo s prejšnjimi pozdraví. Ženski zbor poje s poas-
nejšim izrazom, kakor da bi se bil nekam zamislil. Pa oljka

vzbudí spomine na vesoljni potop. Izvirno in izrazito izraža moški

zbor vprašanje:

Kdaj ta brezbrežna voda splahne ?

Krepak je ta zbor in energien, takisto instrumentacija. Odgovor
daje altovski solospev:

O ne, dih božji toplo dahne,

in voda gine, padá, sahne.

Ta alt-arija spadá k najbolj obutenim delom prvega stávka. Klju-

vanje in pikanje je v fagotu in klarinetih, kakor v pevskem glasu

izvrstno pogojeno. Sklepni stavek

To vejo z oljnega drevesa,

ki pripravlja na mir in spravo med Bogom in Ijudmi po potopu,

je živ, izrazit in tcmatino cfektno izveden, ob koncu mogono
stopnjevan.

Drugi stavek prienja z orkestralno predigro, ki izraža cer-

kveno razpoloženje na oljno ncdeljo. Kmalu sc oglasijo v orkestru

mogonejši akordi v pozavnah menjajo se z lesnimi inštrumenti in

godali, izražajo príhod in vrvenje Ijudstva, ki prihaja na cvetno

nedcljo k maši. V kromatini skali je izraženo, kako trdo stopa

kmeko Ijudstvo s podkovanimi evlji s líribov navzdol proti ccrkvi.

Z vstopom mešanega zbora

:
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Glej prišla oljna je nedelja,

In polne srnega veselja

Vrvijo trume v božji hrám

se izraža veselo razpoloženje Ijudstva na cvetno nedeljo. Polni akordi

zadone iz zbora pri besedah

svetiše zdi se oljkov gaj.

S to idejo stopi skladatelj v cerkev. Zato je na tem mestu tudi vpleten

latinskí koral, ki se poje na cvetno nedeljo pri blagoslavljanju oljk.

e se ta koral sliši práv tiho in iz daljave, tedaj dobro slúži za

slikanje razpoloženja; e se pa sliši premogono, se mi zdi, da

raztrga pesnitev. Primerno bi bilo, da bi se ta koral ob neprestanem,

práv nežnem in tihem spremljevanju orkestra na odrú slišal Ic kot

ilustracija v cerkvi ; tedaj ne bi motil, temve dvignil. Sopranski spev

Skoz okna solnce božji lije

ima v posameznostih svoje lepote, a je v instrumentaciji manj hva-

ležno postavljen, tako da pride glas težje do veljave. V baritonskem

spevu blagoslavja potem duhovnik oljke. Solistovski tercet Ijubez-

njivo in iskreno izraža zadovoljnost in veselje kmetia, upajoega

obilne žetve. Pristna, neprisiljena invencija vpliva blagodejno. Ob
koncu

o, sreni kmetje, srena vas

!

pa se že oglasi iz daljave grom, rni oblaki prihrume, vihar preti.

V mogonem kontrastu k Ijubeznivosti terccta se scdaj izraža bo-

jazen, da nevihta unii žetev. Muzikalno je vihar izrazito uinkujoe

oznaen v orkestru, vcndar ni razpleten na široko, kar je práv, ker

bi sicer motil vodilno pesnikovo misel.

Altovskernu glasu Sattner rad podajc najlepša utila. Tako

je zopet altovski spev pred selsko koico s svojo iskreno melodijo

in najtoplejšim izrazom eno nalepših mest cele skladbe:

Glasno ihte,

k Bogu mole.

V basovskem samospevu vzame hišni gospodar oljno vejico in jo

zažge, doim pred hišico kleei molijo. Akordi postajajo imdalje

milejši, harfa izraža, kako se vije dim proti nebu, vse se umiri,

namesto toe se vlije .blagodejen dež na polja. Na vse izvircn

nain je izražen dež v orkestru. Samospev in ternu sledei mešani

zbor,

O, da bi ti, mladika milá,

nevihto tudi vtolažila
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postaja, poetkom mil, vedno izrazitejši in po svoji invenciji proti

koncu naravnost grandiozen. Ta zbor s svojim stopnjevanjem iz

miline v mogonost dosega vsekakor najveji uinek skladbe.

Tretji stavek nam predstavlja pesnika na mrtvaškem odrú.

Orkester igra umerjeno žalobno koranico. Za njim pa basovski

solist med zamolklim igranjem orkestra s temnim glasom recitira

:

Pred duhom vidim nizko sobo

a v sobi bledo sve svitlobo.

Koral „lux aeterna" , ki ga poje zbor, bi bil brez škode lahko

izostal, kvejemu bi ga bilo peti za odrom. Resnobnost situacije ob

mrtvaškem odrú je muzikalino práv modero izražena.

Sklepni zbor

Oj, bratje, ko se to zgodi

úinkuje najbolj v svojem tolažilnem izrazu. Ni tu ne joka ne žalosti.

Smrt pomiri in ublaži strasti. Prehod v veni mir, Tja, kjer ni tuge

in boja! Konana pot! Glasba konca mogono, v znamenju niiru in

správe — venega, nebeškega veselja.

Povdariti sem hotel na nekaterih vzgledih, kako práv je storil

Sattner, da se je v svoji muzikálni koncepciji docela prilagodil

ide j i, ki je izražena v Gregorievi pesmi. Le tako je delo moglo
uspeti in le tako je tudi popolnoma uspelo. Umetnikova misel se

je strnila s pesnikovo, in nastal je dovršen umotvor.

Ivan Albreht:

Sestanek.

Okrivnostna pescm drhti ti v smeliu oi,

pomladi lepota zasanjana v njili živi

in srea, ki sanja srce jo do srede neba,

radost, ki jo duša le v željah pozná.

Dve skriti solzi v teh tvojih oeli,

dva svetla bisera v mojih dlaneli —
trenotek je vcnost poljubil.

Polagoma v no se zagrinja mrak,

v drhtenju nama zastaja korak —
in z vcnostjo sen se je združil.
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Ivan Lah:

Roman o gospe Ani in študentu Avreliju.

1.

Gospa Ana je stanovala v dvorcu zunaj mesta in je tam prebivala

tudi ob asu, ko se je njen mož mudil na dvoru. Bila je še

mlada, toda ni Ijubila šumeih zabav in je rada ostajala doma v

svojih sobah in vrtovili. Tam je preživela vse dni sama s svojimi

sanjami in je itala lepe knjige, ki so jih pisali stari pesniki. Njen

mož je bil v visoki dvomi službi in je pogosto zahajal na dvor.

S poetka ga je tja spremljala tudi gospa Ana, ki je s svojo krasoto

budila obno pozornost. Bila je predstavljena tudi veliki vojvodinji,

ki jo je sprejela v svoj ožji krog. Toda kmalu so v ožjem krogu gospe

vojvodinje nastale spletke, ki jih je povzroila gospa de Champillon.

Govorilo se je namre, da se je v gospo Ano zaljubil mladi gospod

de Champillon, ki je bil Ijubljenec veliké vojvodinje. Gospa Ana

je imela med dvorniki toliko oboževalcev, da so bile dvorne dáme

zelo Ijubosumne in so raznesle po dvoru vešti, ki so veliko voj-

vodinjo zelo razburile. Zato je naznanila gospe Ani, da ne uživa

ve njene milosti. Od takrat se je gospa Ana izogibala dvora in je

zahajala tja le ob najvejih slavnostih. Njen mož pa ni hotel iz-

gubiti milosti pred omi veliké vojvodinje in je zahajal na dvor,

kakor da se ni ni izpremenilo. Gospa Ana je imela bogate sobe,

solnne verande, cvetoe vrtove. Sluga Peter je skrbel za gospo-

darstvo in družino, koijaž Similijan pa je skrbel za konje in vozové.

Študent Avrelij je dovšil latinskí kolegij pri jezuitih in se je

posvetil študijam na akademiji. Poznal je dobro staré klasike in se

je tudi sam vadil v verzih. Izmed pesnikov mu je najbolj ugajal

Ovidij, ki je pel najlepše pesmi o Ijubezni. Avrelijeva uenost je pre-

segala vse pesnike in je temeljito poznal tudi institucije rimskega

pravá, kakor jih je razlagal ueni profesor Grizelius, ki je takrat

slovel zaradi svoje uenosti.

Študent Avrelij je stanoval v starem poslopju poleg akademije

in se je razloeval od drugih tovarišev tudi v tem, da ni ponoi na

ulici napadal mirnih Ijudi, kakor so to delali drugi študentje, ko so

se pijani vracali iz krem. To dobro navado je Avrelij podedoval

po svojem oetu, ki je bil bogat in ugleden mož in je svojega siná

doloil za višji poklic; úpal je, da doscžc visoke asti v dvorní

službi.
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2.

Tisto zimo se je mudila v mestu kneginja Zapoljska, ki je

bila na poti k veliki vojvodinji. Gróf Silva-Potok je priredil kneginji

na ast veer, ki je imel namen, razveseliti kneginjo po težkem

dolgem potovanju in jo seznaniti z mestnim plemstvom in gospodo.

Takrat je dobila gospa Ana od svojega moža pismo, ki se

je glasilo

:

„Moja Ijuba soproga Ana! V teh dneh se ustavi v mestu

kneginja Zapoljska, ki je na poti k veliki vojvodinji. Ona je naj-

Ijubša prijateljica veliké vojvodinje in ima pri nji vplivno besedo.

Zato je važno in potrebno, da se udeležiš veera, ki ga bo gróf

Silva-Potok priredil njej na ast. Skúšaj, da boš z lepimi besedami

in prijaznim obrazom pridobila zase milost kneginje, ki te bo pri-

poroila veliki vojvodinji. V nadi, da storiš vse, kar je potrebno, da

si pridobimo milost veliké vojvodinje, ki je nam vsem najvišja do-

brotnica in zapovedovalka, se ti klanja Tvoj mož in sluga . .
."

Ko je gospa Ana to pismo prejela, je sklenila, da ne pôjde

samo zaradi kneginje, ki bi jo priporoila milosti veliké vojvodinje,

ampak tudi zato, da bi spoznala tam spremstvo kneginje in drugo

gospodo, ki se bo zbrala na veeru.

Takrat je tudi študent Avrelij prejel pismo od svojega oeta.

Glasilo se je

:

„Dragi in Ijubi moj sin. Ponosen na pohvalo, ki jo je izrekel

o Tebi ugledni profesor gospod Grizelius in v svesti si, da izpol-

nuješ svoje dolžnosti v vsakem oziru, in v trdnem preprianju, da

ugodiš vsaki želji svojega le tebi dobro želeega oeta, ti nalagam

sledee: v teh dneh bo ostala v mestu milostivá gospa kneginja

Zapoljska, veliká prijateljica veliké vojvodinje ; naj Bog spremlja

vsa njena pota, ti pa, dragi sin, boš pozvan na veer, ki ga bo

priredil gróf Silva-Potok, kar je zasluga Tvojega skrbnega oeta.

Kneginji Zapoljski je znano naše ime in Te bo milostno sprejela

kot potomca svojih nekdanjih podanikov. Na onem veeru se gotovo

snide mnogo uglednih oseb, ki imajo vplivno besedo pri veliki

vojvodinji. Glej, dragi sin, da storiš vse, kar bi Ti lahko koristilo

na poznejši poti življenja. Kajti Tvoje študije se bližajo koncu in

treba Ti je misliti na službo, ki Ti bo kot plailo Tvoji pridnosti

in kot zasluga Tvoje uenosti prinesla visokih asti. Ker pa veliká

vojvodinja ne pozná vseh svojih zvestih vdanih služabnikov, ki bi

hoteli izpclnjevati svoje dolžnosti v službi njene milosti, je važno

in potrebno, da se seznaniš z visokimi osebami, ki po svoji pre-

„Ljubljanski zvon" 1914 XXXIV. •',. 16
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vidnosli in modrosti podpirajo veliko vojvodiiijo s svojimi nasveti

pri njenem slavnem vladanju. Kajti brez pomena so najveje ednosti

škrite pred svetom in iiajveja uenost nima vrednosti, ako se ne

izkaže na svojem mestu. Kakor pa vsc stvari spoznavamo še le v

jasni lúi solnca, tako dobiva vse naše življenje in delo svojo vred-

nost šele v svitu Njene milosti, veliké vojvodinje. Ker pa smo mi

sami izšli iz nižjega rodu in nam ni dano, da bi mogli služiti pred

omi Njene milosti, da bi se lahko sama prepriala o naši vdanosti

in uslužnosti, je treba, da hodimo isto pot, kakor so jo hodili vsi,

ki so hoteli posvetiti svoje moci službi veliké vojvodinje. Zato je

treba, da si pridobiš naklonjenost in dobrohotnost onih srenih

Ijudi, ki stoje danes kot svetovalci in prijatelji v obližju Njene milosti.

Ker pa vse naše duševne zmožnosti, naj si bodo prirojene ali pri-

dobljene, izurjene ali priuené, nikakor ne zadostujejo v današnjem

svetu, ampak je navada in šega, da lovek tudi na zunanje pokažc,

koliko se je nauil, posebno koliko si je pridobil one linosti in

gladkosti, s katero nastopajo vsi pravi kavalirji, ki hoejo stopiti v

dvorno službo, zato te prosim, dragi sin, da izkažeš gospodi pri-

merno spoštovanje in da pred vsem skrbiš za to, da bo Tvoje

vedenje enako Tvoji izobrazbi, da boš ugajal kneginji in da boš

tako pridobil prijateljev med onimi, od katerih je odvisna Tvoja in

naša bodonost. Bodi torej nasproti vsem Ijubezniv, postrcžljiv,

vljuden in prijazen, odgovarjaj modro in razlono. V tem bom videl,

da si vestno izpoinjeval svojo sinovsko dolžnost in da si vredcn,

da postaneš ast in ponos naše rodovine.

Objemlje in poljublja Te v dubu Tvoj oe Polonic.

Ko je Avrelij prejel to pismo, ga je zelc razveselila oetova

skrb in je hotel natanno izpolniti vse njegove náuke; vedel je, da

je oetu mnogo na tem, da se povzdigne sláva njegovcga imcna.

Toda zanimala ga je tudi kn?ginja Zapoljska in njeno spremstvo,

in úpal je najti tam tudi mnogo krasnih dam iz mesta in okolice.

Tako sta bila povabljena na oni veer, ki ga je gróf Silva-Potok

pripravil kneginji Zapoljski, gospa Ana in študent Avrelij.

3.

Zgodi se pogosto v loveškem življenju, da na svojili potih za

sreo doscžemo práv nasprotno, nego smo hoteli, da nas sila usodc

zanese popolnoma drugam, nego smo sami hoteli priti. In tako po-

gosto lepe želje dobrih in skrbnih Ijudi ostanejo neizpolnjcnc ; oni

pa, ki so se dali zmotiti, prepozno spoznajo svojo zmoto in jo po-

gosto popravijo šele s smrtjo.
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Gospa Ana je imela najboljšo voljo, da izpolni vse želje svo-

jega moža, da si pridobi iiaklonjeiiost kneginje Zapoljske, ki bi jo

opraviila pred veliko knegiiijo in bi ji dokázala njeno nedolžnost;

s tem se je hotela maševati tudi nad svojimi obrekovalci. Toda

zgodilo se je drugac.

Tudi študent Avrelij je hotel izpolniti vse goree želje svojega

oeta in si pridobiti naklonjenost visokih gospodov, ki bi mu pri-

pravili lepo bodonost na dvoru ; s tem bi bilo ustreženo oetovi

slavohlepnosti in sam bi se lahko proslavil z uenostjo. Toda prišlo

je drugae. V svetu zmaguje laž in prevara. Veliká vojvodinja je

bila prepriana, da je res, kar je gospa de Champillon pripovedovala

o gospe Ani. Nihe si ni úpal prepriati veliké vojvodinje, da je

gospa Ana nedolžna. Dalo bi se tudi soditi, da bo študent Avrelij

s svojimi dobrimi lastnostmi, z uenostjo in marljivostjo sam prišel

na visoko rnesto na dvoru, kjer bi znali primerno ceniti njegove

zmožnosti. Toda takrat uenost sama ni zmagovala in veliká voj-

vodinja ni hotela v svoji službi Ijudi, ki jih niso drugi priporoili.

Zato se ni mogla izkazati niti nedolžnost gospe Ane, niti sposobnost

študenta Avrelija, in je bilo treba iskati one poti, ki sta jih nasve-

tovala previdni mož gospe Ane in skrbni oe študenta Avrelija.

Toda ravno na teh potih je vabljivost Ijubezni zmotila mlada srca,

ki so pozabila, da je treba dobití milost pri veliki kneginji in dobro

službo na dvoru.— Veer na ast kneginji Zapoljski se je všil v grádu

sredi mesta, ki je bil last veliké vojvodinje in ga je oskrboval gróf

Silva-Potok. Dvorane so bile sveano razsvetljene in so kazale povsod

veliko bogastvo ; kajti kneginja Zapoljska je bila vajena visokih

dvorov in je Ijubila razkošje. Prostori so bili polni plemstva in

gospode. Poieg grófa in njegove gospe je bil na veeru tudi njegov

sorodnik ekscelenca Silva-Potok, ki je bil prej poslanik na tujih

dvorih ; z njim je bil tudi njegov prijatelj marki de Pollian in njegov

tovariš gospod de Shemoi. Z dvora je prišla kneginji naproti gospa

de Champillon in njen soprog gospod de Champillon. Med plemii

je stal tudi profesor Grizelius, uenjak in pesnik ; z njim sc je za-

bávala baronesa Sovanelli, ki je bila vzrok, da profesor Grizelius

ni prišel na dvor. Poleg profesorja so bili zbrani tudi drugi uenjaki,

med njimi slávni zvezdoslovec Bellius. Višji uradniki in dostojan-

stveniki so zavzeli svoja mesta, kakor jih je razvrstil mojster Cere-

monius. V salónu so sedele dáme in pred njimi so se klanjali

mladi kavalirji, študentjc in astniki, ki so bili namenjeni za dvorno

službo. — Ob poldevetih zvcer sc je pripeljala kneginja. Bila je

16=^
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obleená v belo svileno obleko, z visokim trdim ovratnikom, rnim
klobúkom ; spremljal jo je njen znani prijatelj gospod Terramyszka,

ki je bil znan po svoji dobrovoljnosti; kneginja ga je Ijubila, ker

ji je s svojim pripovedovanjem krajšal as. Celo spremstvo kncginjc

je obstojalo iz dvanajst oseb, ki so vživale pri njej posebno na-

klonjenost. —
Ko je kneginja stopila v dvorano, so zadonele íanfare v pozdrav

in vsi navzoi so se globoko priklonili. Kneginja je obšla celo

dvorano in si je dala predstavili vse važneše osebe
;

potem sc je

vsedla v salón med damc tcr sc je z njimi zelo Ijubcznivo raz-

govarjala.

4.

Ko se je kneginja vozila v grajsko dvorišc, zadela je práv

pred vráti ob koijo gospe Ane, ki se je ob tistcm trenotku pripe-

Ijala. Koijaž Similijan je hotel prehiteti koijo kneginje, ker ni

hotel biti zadnji, in zgodila bi se bila skoraj nesrea. Gospa Ana

je takoj odhitela po stopnicah v vsprcjcmno dvorano, toda kneginja

si je dala poroati, igava je bila ona koija.

Študent Avrelij je prišel tono ob osmih in se je predstavil

vsem navzoim ; toda ni se pridružil med onc mlade kavalirje, ki

so v salónu zabávali dáme, in tako je ostal v dvorani, doklcr ni-

prišla kneginja.

To je zapažila tudi gospa de Champillon, in si je mislila:

„Tam stoji mlad gospod, ki gotovo ne pozná dobrih šeg in

navad, ki odlikujejo vsakega pravega kavalirja; ne smem zamuditi

prilike, da mu pokažem, kako malo prikupljivo je njegovo vedenje."

Študent Avrelij ni slutil, kake misii ima o njcm gospa de

Champillon, ki je imela pri veliki vojvodinji odloilno besedo. Ni

bil navajen dámske družbe, kajti podnevi sc je izprchajal sam po

mestnih gajih in livadah, ponoi pa je sedel pri knjigah in starih

pesnikih.

Veerja se je vršila v viteški dvorani, kjer se je zbrala vsa

družba. Tam je študent Avrelij prvi zagledal gospo Ano. Stala je

v sredi med dámami, najkrasnejša in najmilejša, da se je zdelo,

kakor da je vsa druga družba, ki jo obdaja, le slab okvir za njeno

krásno podobo. Zdelo se mu je, da ga je tudi ona zapažila in ga

je pogledala s prijaznim obrazom ; zato je povesil oi.

Med tem je mojster Ceremonius odkazoval mesta pri mizi,

Gospa Ana je sedela na koncu mizc, kakor je želela gospa de

Champillon, ki jo je hotela na ta nain oividno ponižati pred celo
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družbo. Njej nasproti so sedeli zastopniki mesta in med nje je uvrstil

mojster Ceremonius tudi študenta Avrelija, ki ga je namenil kot

kavalirja gospe Ani. Študent Avrelij je ves zatrepetal, ko je zautil,

da šedi nasproti krásni dami, ki jo je tako obudoval. Zaelo se

predstavijanje oseb. Študent Avrelij je stopal z dolgo vrsto ob mizi

in se je priklanjal visokorodnim gospodom in gospem, pred ka-

terimi je mojster Ceremonius imenoval njegovo ime. Kneginja Za-

poljska mu je dala poljubiti roko, gospa de Champillon pa mu ni

podala roke v poljub, s imer je hotela pokazati svojo nenaklo-

njenost. Študent Avrelij tega ni zapažil in je stopal naprej. Ustavil

se šele je pri gospodu Terramyszki, ki je z jasnim glasom ponovil

njegovo ime.

„e se ne motim," je rekel, „mi je to ime znano in bodeva

pozneje o tem govorila."

Avrelij se mu je priklonil in veselá misel je prešinila njegovo

srce; lice se mu je razvedrilo in úpal je, da bo lahko izpolnil želje

svojega oeta. Trenotek na to je stal Avrelij pred gospo Ano. util

je, da ne more dvigniti k nji svojih oi ; udno vznemirjenje je

napolnilo vso njegovo dušo in zdelo se mu je, da gleda cela družba

na njegovo zadrego, da vidi njegove misii in da se smeje njegovi

nerodnosti. Komaj je zagledal pred seboj drobno belo roko, ki mu
jo je podala gospa Ana ... S trepetom je prijel drobno belo roko

in se je je doteknil z ustnicami. Tako je Avrelij obkrožil mizo in

se je vsedel na svoje mesto. util je, da je v lica rde in da mu
je tesno v srcu ; njegove oi so nemirno gledale po široki dvorani.

Zaela se je veerja. Pri tem je vstal gróf Silva- Potok in je

pozdravil kneginjo v lepih besedah. Kneginja se je priklonila celi

družbi kakor v zahvalo za pozdrav in je dala grofu poljubiti roko.

Nato je stopil v sredo sobe profesor Grizelius, ki je pozdravil kne-

ginjo z latinsko pesmijo. „Kaj te je privedlo k nam, o kneginja,"

je govoril s trepetajoim glasom, „ako ne Ijubezen, ki vodi po vseh

lepih potih življenja. Ali nismo sreni, ko te moremo pozdravljati

na taki poti? Kratek je as, ki ga prebiješ med nami, toda Ijubezen

ne odhaja iz src, ampak ostane na vekomaj." Kneginji so se pri

teh besedah skoraj zasolzile oi in je dala poljubiti roko protesorju

Grizeliju, ki je skoraj pokleknil na tla. Ker je bila kneginja ginjena,

je vsa družba nekaj trenotkov molala, kakor da so jo omamile

one besede.

Avrelij je poslušal navdušcni govor profesorja in mu je segel

bolj v srce, nego se to zgodi po navadi; slušal je vse one besede
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O Ijubczni in zdclo sc mu je, da vcljajo iijemu ; ncliotc so sc mu
ponavljalc in so mu ostale v spominu. Pri tem si je komaj úpal

pogledati na gospo Ano. Tudi gospc Ani se je zgodilo tako, da

ni mogla pozabiti onih besed in se je nemirno ogledovala po

dvorani, ker se je bála, da bi se njene oi ne sreale z njegovimi.

„To je lep mladeni," si je mislila.

Ko je gospod Terramyzska konal svoj govor na ast krasnim

ženám, se ji je zdelo, da gleda nanjo in ji je bilo zelo nerodno;

utila je, da ji rdeica zakriva obraz. Zato je bila veselá, ko se je

razvil na vseh straneh pogovor in je mestni sodnik na njeni desni

stráni zael z njo govoriti o vrednosti pesništva.

(Ualjc {)rihudnji.)— »-r<

Ivo Pcruzzí:

Plašno kot kralj Lear . .

.

Plašno kot kralj Lear na stepi

je zajcal spev trpljenja,

in odprli so se cveti slepi,

v solnce zrli so življenja . . .

Drzno kot junák na gori

v svet so strup in med })ulileli,

pa so krvaveli v zori,

pa v noeh so zlih bledeli . . .

Bieda, mtva no . . .

B leda, mtva no sanuije,

šije v me brlee,

mrzla je, kot je plailo

dávne, tihe sree.

To je no strahu in bojev, Pesem divja je izpcta —
brez obstanka, brez srca, sanje mladoletja

,

to je nemá no rcsnice; duša pa drvi v življenje

maj — pruklet, izpit do dna. brez nadej, zavetja . . .

DID
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Dr. J A. Glonar:

Kraigherjev „Kontrolór Skrobar".

„ . . . babská rzecz narzeka,

A žydowska rzecz, r^ce založywszy, czeka . . .

. . . niedoš goácia czeka, niedoš i zaprosi,

Trzcba czeladk§ zebraé i stoly pownosi,.

A przed uczti} potrzeba dom oczyšci z šniieci,

Oczyšci dom, powtarzam, oczyšci dom, dzieci."

Mickicwicz, Pan Tadcusz. IV.

N C vem, zakaj so mi, ko sem precital ta Kraighcrjev román,'

prišle na misel baš tc Robakove besede, s katerimi ogovarja

zbrano iitavsko in poljsko plcmstvo, ki — pred 100 leti — priakuje

Napoleona. Tudi ne vem, ali imamo na Slovenskem dober ducat

Ijudi, ki poznajo svojega Tadeusza tako dobro, da se jim paralela

brez posebnih komentarjev takoj ušili. In vcndar bi ta Robakov

oponiin, da je treba „liišo pomesti", laliko stal za motto tému ro-

mánu. Kraigher sicer tega tudi naravnost ne pridiga — celo Robak

se je izognil prašanju po pravem smislu teh nekoliko zagonetnih

besed — zato pa nam je pokazal, koliko smeti je v naši liiši, kako

žalosten je naš dom, ki ne dela niti nam veselja, kaj šele, da bi

laliko poklicali koga v goste. Ves román je izpoved in obtožba nas

samih, aktualno dejanje, resen opomin, naj ne tarnamo po babje,

in naj ne akamo križem rok kakor Židi. In naj ne priakujemo

rešitve od naših „gostov", ampak je išemo sarni v sebi. V tem je

vsa resnost pojmovanja umetniškcga dela, v tem je tudi visoka ak-

tuálna pomembnost in etina vrednost tega romána.

Toriše tega romána so Slovenské gorice, oziroma njili vzhodno-

scvcrni kos, ki leži tik ob dveh jezikovnih mcjah. Kdor pozná geo-

grafijo Slovenskih goric, ali kdor se kolikaj zanima za naše življenje

na meji, ta bo takoj vedel, kateri kraj je mislil Kraigher, ko je opi-

soval Sv. Jedrt ali Marijo Pomonico. Ta pokrajinska kulisa pa

je tudi ediiio, kar je v románu naravnost posneto po naravi; kar

gre preko tega, osebe in njih ozraje, to je za nas Slovence tipino

' Kontrolór Škrobar. Roman. Spísal dr. Alojz Kraigher. V Ljiibljani 1914.

Založil L. Schwentncr. 2 zvezka. I. 307 str. II. 336 str. — Cena broš. 8 K, vez. 10 K,

po posti 55 v vec.
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in ne individuálne opisano. Že Župani je opozoril, da je prc-

malo reeno, e se imenuje ali omeji ta ronian kot „obmejni" román.

Saj imamo tudi v naši sredini „obmejne" razmere, saj je sploli ves

naš teritorij vsesiíozi „meja" in naloga vsakega posameznika — tudi

v osrju Slovenije — je, da je „straža na meji". Tudi osebe, ki

nastopajo, so tipine za naše kraje: takle eleganten in koncilijanten

svetnik Rokavec; tempcramenten in vehemcnten dr. Žižek, ta tipus

narodovega tribúna; dr. rnko, in glavni „junák" kontrolór Škrobar,

to so ti pi, ki so raztreseni med našo inteligenco po vsej domovini

in se ne nahajajo samo pri Sv. — Jedrti.

Roman je napisan v obliki dnevnika, kar je nekoliko staromódna,

a za tako snov zelo primerna tehnika. Na ta nain postane vsa

odkritost in intimnost kontrolorjeve samoizpovedi umljiva in tehnino

motivirana. Kraigher je ternu dnevniku napisal epilóg, v katerem

pravi: „Arnošt Škrobar ni pisal dnevnika za javnost. Ni ga pisal

za naše Ijudstvo, za naš mili národ in ne za njega nadebudni cvet

— za mladino. Živel je zase, ne za javnost. Po svojih nagnjenjih

si je izbiral ženské. Zase je iskal úžitkov. Poznal je plcmenitost in

dostojnost in spodobnost . . . Kdo more kaj za to, e ga je vleklo

— v blato? . . .

Kontrolór ni bil junák. A dajte mi junákov v dobi renegatstva,

pobitili ideálov, ubitega ponosa, klavernih osebnosti, zanievane

samozavesti, ki jo teptajo lastni bratje!" . . .

Dnevnik je priobil v informacijo inteligence, da mogoe kaj

pripomore k izpreobrnitvi po spoznanju. Tako je postavil naši inte-

ligenci pred oi ogledalo, v katerem vidi sebe samo in v katerem

vidi jasno, kaj je glavni vzrok našega nazadovanja, ali da se izrazimo

optimistino, tako poasnega napredovanja.

Arnošt Škrobar je lovek brez idej in brez názorov, ker se tako

lepše in zabavnejše živi, lovek, ki je sreen, e je okolica zado-

voljna ž njim, ki se boji koga zadeti ali komu nasprotovati in ki

se popolnoma pasivno údaja trenotnim impulzom. Mož brez moža-

tosti in volje, ki se je v uradih ž njihovim demoralizirajoim siste-

mom navadil celo hinavstva in potuhnjenosti. Praktina in spretna

jegulja in ravno vsled pomanjkanja možatosti in volje pravá igraa

in suženj svojih seksuclnih inštinktov, laen in žcjen zanimivili do-

življajev in prigod. Zato mu je kaj neprijetno, da pride na tako

vroa politina tla. In popolnoma konsckvcnten izraz njegove pa-

sivnosti in slabodušnosti je njega klavrna tolažba, eš, jaz tako ne

bom rešil slovenskega národa, emu neki se naj upiram in vbadam
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zanj. Pri tem pa je toliko zaslepljen, da ne vidi, da je vsako veliko

delo sestavljeno iz toliko in toliko malih delec in da je sicer tra-

gina usoda prvih kapelj, da izginejo brez oitnega sledu in oividne

koristi v pesku, da pa je ta žrtev v resnici potrebná, da se lahko

poznejše kaplje in kapljice strnejo v potoi. Dosleden je seveda

tudi njegov nadaljnji razvoj : tak psihopatien znaaj z oividnimi

intelektuáln im i in moralnimi defekti mora nazadnje uskoiti in

mora ga nazadnje zadeti zaslúžená kazen. On je jase in živ dokaz,

da je intelektuálna in etina inferijornost naše najhujše

zlo in naša najveja poguba. V boju proti sistemu, ki je osnovan

ravno na teh dveh principih, nepoueni zaslepljenosti in demorali-

zaciji, ne pomaga isto orožje práv ni. Taká sorodnost loveka na-

ravnost predestinira za žrtev tega sistema. ukaj res ni mogoe
preganjati hudia z Belcebubom, ampak samo s križem in žegnano

vodo. Da je ta náuk tako jasno pokazal, v tem je veliká cena ro-

mána, v tem se káže vsa globoka resnost pisateljevega dela. Po-

polnoma napano bi ga razumel in krivico bi delal románu, kdor

bi videl v njem samo „brevir" za „don Juane" in one, ki še niso,

pa bi radi postali.

Don Juanstva je v knjigi, posebno v prvem delu, res mnogo.

Toda z ene stráni je potrebno za karakteristiko glavnega „junáka",

o katerem izvemo kar na prvih straneh dvoje znailnih afér. In potem

jim sledi v teku romána še znailen Škrobarjev kvartet: Filika, Ci-

lika, Milika in Tilika, ki ga je pisatelj zelo spretno porabil za to,

da je poleg junáka karakteriziral tudi nove razmere, v katere je

Škrobar prišel. Filika je ostanek iz one dobe, ko se je še vršila

mirna penetracija slovenstva med trško nemštvo, dokler je ni naen-

krat prekinil impetuozni náskok slovenstva, ki je ustvaril kar rez

no dvoje táborov: nemškega in slovenskega. Ostalo je v njej še

nekaj tradicijonalnega nagnjenja do slovenstva — sicer je trška

ženská, ki se je v zrelejših letih ustálila in ki je pravá oseba za to,

da postane Škrobarju nekako „mati". — Cilika je tipus dcklcta, ki

v mešanem zákonu (oe „Nemec", mati Slovenka) kot otrok vzraste

popolnoma pod vplivom matere, ki jo pa pozneje — ko je zaela

špekulirati — zajame val vladajoe stránke. — Milika pokaže v VI.

poglavju, da stoji intelektualno mnogo višje ko vse druge ženské,

a njena bohotna seksualnost premaga vse druge dispozicije in na-

gone. ukaj tudi nájde najve in najbolj uslužnih partnerjev. —
Tilika pa je v tej sfcri in ob takem partnerju prcccj neverjetna, dasi

sicer sama po sebi neiznierno nežen in Ijubek sujet za idilo. V svoji
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nežni, cigansko naivni vdanosti je ta preprosta poljska cvctka sini-

patien kontrast v tcm bohotncm vrtu orhidcj in tubcroz. Za štruk-

túre cclcga romána in opis razmer pa je mnogo bolj važen njc oe,
Šalamún, tipicn starina iz Slovenskih goric, in njc korajžna teta

Verona.

Polcg Škrobarja je glavni junák spodnještajersko „nemštvo",

Ijudje, ki so rojeni Slovenci, ki pa so zatajili svoj rod in se sicer

ne štejejo za Nemce — renegatstva jih je na tihem vendarle sram!

— ampak se imenujejo sami „Nemcem prijazni". V statistiki se

štejejo za Nemce, a s tem vára nemška štatistika sebe in javnost.

Saj niso Nemci in nikoli ne bodo. Naj se v sedanjem redu kaj

izpremeni, pa bodo kar rez no najboljši Slovenci. A tudi brez

kake nepriakovane spremembe postanejo Slovenci takrat, ko uvi-

dijo, da jih imajo pravi Nemci sami za nekake Nemce „druge

vrste". Saj se jim že sedaj dovolj jasno káže, da so wiirttcmberški

Nemci boljši in ve vrcdni in da so znanim namenom dobri sedaj

le kot nekako zaasno sredstvo, dokler ni boljšega. Njiliova premo
je osnovana na lažnih íikcijah, drži pa se zato, ker jo podpira naš

politini sistem. Kar je o telí stvareh — o neizmernih šikanali, prc-

ziranju in zasmehovanju — napisal Kraigher, to ni samo umetniško

resnino, ampak je tudi faktino živa resnica. Kaj uda, da Kraigher

na mnogih mestih oito polemizira z Bartschevim „Das deutschc

Leid", ki je kvintesenca znanja Nemcev o Slovencih in spodnje-

štajerskih „Nemcev" kultúrni in politini evangelij.

Boj proti takému sistemu, ki dela s sistcmatinim zaslepljeva-

njem, s hinavšino („Štajerec" !) in s sistematino demoralizacijo, je

težak tudi za Ijudi, ki imajo mnogo ve volje in vztrajnosti, ko je imajo

ražni kontrolorji Škrobarji. lovek vidi, da je pravzaprav vsa mo
našega pošili nernštva samo njena komedijantska napihnjenost — a

ko vidi, da je proti nji brez moci, marsikdo omaga in se vda pa-

sívnemu brezdelju in uživanju, ali pa, e je slabi, celo uskoi. Hva-

ležni smo pisatelju, da je brez naivne in solzne scntimentalnosti —
moj Bog, koliko smo je že morali prenesti ! — opisal ta boj. Mo-

goe bo marsikomu v obliki romána stopil ta naš boj vse bolj jarko

pred oi, ko v noticah našega asopisja, ki jih veina ali ne bcre,

ali pa jih je že tako vajena, da se je ne prime nobena ve. Da se

vsa naša javnost zave, v kako težkih razmerah živimo, to je zelo

potrebno; ne satno zaradi medsebojncga umevanja, ampak tudi za-

radí skupnega sodelovanja. In zato je Kraigher storil dobro, da je

pogumno nael problém, o katerem se sicer zasebno mnogo govori



Dr. J. A. Glonar: Kraigherjev „Kontrolór Škrobar". 243

in zbadá, o katercm pa se došlej javno še ni razpravljalo. To je

tista naša provincijalna omejenost, ki pridiga in zahteva, da sme

govoriti in delati na Štajerskem samo Štajercc, na Kranjskem samo

Kranjec, na Primorskem samo Primorec i. t. d. Znak, da se medse-

bojno še zelo malo poznamo in da smo si vkljub naši krajevni

blízkosti še zelo oddaljeni in tuji. Ali pa producirajo naše provincc

samé tako izrazite individualitete! Kdo ve? —

Kdor je poznal Kraigherja po njegovili dosedanjih delili, la

je pa z velikim zanimanjem posegel po teh debelih dveh zvczkih.

In ni bil razoaran. Bogata snov — kar natrpa Kraigher v eno po-

glavje, iz tega bi kdo drugi napravil kar cel román — podaná z

živo, uinkovito realistiko. Prijatelj me opozarja, kako spretno zna

Kraigher agirati z masami. Poleg bogate invencije pa sona, indi-

viduálna in pestrá dikcija, ki je popolnoma samonikla. Za mäsko

temperamentnega pisatelja, ki zna tako živo in slikovito pripove-

dovati, pa se skriva resen mož, ki je šel z odprtimi omi skozi

Slovenské gorice, ki jih je razumel in se vživel v njih. To se vidi

na celem románu. Kakor Slovenské gorice samé, tako je tudi ta

román brez nebotinih gor in brez prostranih planot, a v svoji u-

doviti mnogovrstnosti sujetov že tehnino káže sprcminjasto pestrost

pokrajine, iz katere je izšel. Tudi ta román ima, kakor ta pokrajina,

idiline gorice, sanjavo zamišljene gozdove, v solnnem žaru ležea

polja, temne zarašene prepade in dvoje rek, ki jo oklepata, ki

prihajata obe od Nemcev in vodita na jug. In na vsaki višji višini

se vidijo mrzle gore na severu in západu, proti jugu gri za griem,

na vzliodu pa težki, svineni zrak, ki leži nad ogrsko planoto. Tako

je ta román tudi tehnino slika in podoba Slovcnskih goric in njih

simbol.

„Kontrolór Škrobar" je román naše inteligencc. Kmetje nasto-

pajo v njem Ic malo, bolj kot štatisti. Naj nam Kraigher, ki je imel

toliko prilike obevati s slovenjegoriškimi kmeti, in ki je to tudi

znal, napiše román našega kmeta. Slovenské gorice, ki ga bodo

težko pogrešale, bi mu bile zato hvaležne. Toda e ga tudi ne na-

piše, je že s tem románom obilno vrnil, kar so mu mogoe dale.

In jim je postavil lepši spomcnik, nego katerikoli njih rodni sin.
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Podlimbarski, Gospodin Franjo. Roman. Zábavne knjižnice XXV. zvezck.

Izdala „Matica Slovenska". V Ljiibljani 1913. 80. 505 str.

Dasi so naša tla dobro pognojena s snovjo, ki komaj aká svojega umclnika,

vcndar dobimo komaj vsakili pet let veji tekst. Naši literáti so namrc zaprli oi

za naše živijenje in jih obrnili ali v tuje knjige, ali pa vasc. Tako so nastala dela,

ki so nam bila že po rojstvu tiija, ali pa so odtujila obinstvo vsied preveliké sub-

jektívnosti domácemu slovstvu. In zamrlo je pri nas literarno uživanje in proizvajanjc.

Skoro v nobeni slovenski družbi se ne govori ve o literaturi, tem ve pa o umet-

nika išoi snovi. Zmisel za umetnost je skoro enak nili in v vsakdanjih enali

lezemo vedno globlje in globlje v blato svoje nekultúrnosti. Krivo je tému tudi naše

asopisje, ne izvzemši naših literarnih listov. Na Krancoskem n. pr. razpravljajo

dnevniki na prvem mestu o novili romanih in vzhujajo tako v obinstvu zanimanjc

zanje, pri nas pa naznanjajo na zadujem mestu najvažncjše literárne pojave s par

vrsticami ... Pri nobenem národu ne cvete tako literarno klikarstvo kakor pri nas,

in nikjer ni lažje vnušiti obinstvu najnezmiselnejšili literarnih sodb kakor ravno

pri nas. Izza Govekarjevih asov smo vajeni, da nas straluije krožek štirih, petiii

ijudi, in kdor noe, da bi ga zaradi njegovega nasprotnega mnenja javno smešili,

moli rajši. Kdor bi imel v takiti razmerah, ko ni na nobenem polju pravega me-

riia, vcselje do dela, bi ne bil pravi umetnik. Zato priakujejo rajši nekateri v svoji

sobici boljših dni, drugi so se pa prodali podjctjem, ki bi ne mogla nikamor z

njihovimi biseri, a jim lahko dobro plaujejo odpadke. Da pa ne nastane popolná

literárna suša, nas hranijo z odlomki in s rticami, ki znaijo že samé ob sebi

propadanje literárne sile.

Zato smo veseli „(jospodina Franja", ki ni samo velik, ainpak tudi aktualcn

tckst in to v politinem in kuiturnem oziru. Izšel je v asu veliké napetosti zunanjc

politike in govori o kulturi, vsied katcre so umirali koncem minulega stolctja Bo-

sanci in Hercegovci, pa tudi v asu splošne strahopetnosti, brezznaajnosti, hinav-

šine, domišljavosti in puhloglavosti na tem malem košku zemlje, ki naj bi bil

slovenski, in nam káže pravoslavnega Srba v vsej njcgovi nravni jakosti. Na Konj-

planini in v njenem okrožju se vrši dejanjc, ali bolje: tam nam odgrinja pisatelj dolgo

vrsto slik o delovanju pijonirjev, ki so širili „kulturo" v Bosni in Horccgovini, ko

ju je zascdla Avstrija. V mirnem tonu dnevnika in z njegovo resninostjo nam

razgrinja prizor za prizorom. A ravno ta mirnost in resninost vleeta bralca za

seboj in mu ne pustita odložiti knjige, ker leži v njiju nenavadna napetost, ki te

potegnc tudi rez to ali ono zaradi svoje obširnosti dolgoasncjšc mesto. Cc bi

Ískal v románu, ki ni román v strogcm zmislu besede, Ijubezenskili ali kakiti drugili

zapletljajev, bi se motil, kajti Vilar je okoren v Ijubezni, a tem bolj spretcn v sli-

kanju nepokvarjenosti in možatosti Bosancev in propalosti in sebinosti njihovih

nekulturnih uiteljev kultúre. Naravnost sijajno so se mu posreili nekateri izmed

premnogiii opisov življenja stoletnih gozdov. V njili sredo je postavil svoje osebe

in jih jasno ortal po skupinah. Individuálne karakteristike pozná malo, zato nima

njegov román niti pravega junáka, niti pravega vrhunca, a nam povc s svojimi

izzrazitimi skupinami toliko, kolikor bi nam ne povedal v debelih knjigah marsikak

kultúrni zgodovinar. Za tc je .Gospodin Franjo" pravá zakladnica, ki nam daje

rešitev za marsikak problém národne psihologijc in zgodovine brez tendence, pa
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pa resno pošteno ter z v današnjih asih redkim lovekoljubljem. In z enako iskre-

nostjo, kakor je pisal Podlimbarski svojo knjigo, jo sprejmimo tudi mi!

Dr. Lokar.

Dr. Janez Mencinger, Izbrani spisi. Povesti in novele. II. zvezek. Izdala

„Matica Slovenska". Uredil dr. Jos. To m in šek. Ljubljana 1913. 8o. 146 str.

Drugi zvezek nam prináša tri povestice, ki so izšle vse v Slovenskem glas-

nikii in sicer „Bore mladost" (1862), „Skušnjave in izkušnje" (1865), „Zlato pa sir"

(1860). Vse tri kažejo hibe prvencev, a obenem je že jasno zartana ona krepka

poteza poznejših Mencingerjevih spisov, posebno izrazit je njegov jezik. Prvá no-

vel ca je romantino-sentimentalna Ijubezenska zgodba, ki se vrši ob Bohinjskcm

jezeni. Giavni junák utone v jezerii, junakinja pa nájde mir med samostanskimi

židovi. Krásne so pokrajinske slike, znaaji so medli, dialóg je precej živahen. —
Poznejše njegove „Hoje na Triglav" spominja po vsebini in tehniki zadnja rtica

„Zlato pa sir", zmes reálnosti in romantike ; kvári pa skoraj neverjetnn praznoverje

našcga gorenjskega rojaka. - „Skušnjave in izkušnje" posežejo še najbolj v realno

življenje in nam slikajo med drugim ideál slovenskega duhovnika, ki naj se res z

Ijubeznijo oklene svojega národa. — Za modernega loveka pac niso te povestice

ve, zakaj naš okús se je precej izpremenil. Dobre pa so vendar také izdaje, da

si lahko ustvarimo jasno sliko o razvoju posameznih pisateljev, oziroma posameznih

dob. Literárni historik in šolnik z veseljem pozdravljata taká dela, a gotovo se dobe

tudi bralci, ki bodo z veseljem precitali te Mencingerjeve prvence.

Dr. R. Mole.

Francé Ramovš, Slovarski doneski iz Trubarjevih del. asopis za zgo-

dovino in narodopisje X. (V Mariboru 1913), str. 144—151.

K tem doneskom naj donesem še jaz par pripomb, ki sem se svoje dni tudi

nekoliko ukvarjal s to slovarsko drobnjavo.

Izvajanje besede „a r a r", morívec, f^vrJ: {yy-ik menda ni ni!) iz ncmškcga
„Haher" = Henker, vcsitelj, rabelj, ki Ijudi obeša, — je videti precej verjetno, eš
da je „ajar" polagoma postal „arar". Slien sluaj imamo tudi pri ,,cvarar, drarar"

za Zweier, Dreier. Vsporednica bi bila : halien: hangen : Henker = fahen : fangcn :

Fänger.

Izraz ,,avštrija" je iz nemškega „die Haisstarrige (Krankhcit), die

HaIsstarre ^-- Widersetzlichkeit, Ungchorsam. Primeriti nam káže izraz Halsterseii

avšteržle (Piet. I, 7) t. j. hlanik ali obramnica (Hosenträger). — udno je, da sc

je v „-starrige" ohranil i, pa izgubil a, da imamo avštrija, kjer bi priakovali ,,av-

štarja", g je postal j kot v premnogih sluajih. Vsporedimo Hag, gaj; traje (nam.

trage, nosila); nojo nam. noge; prevoje (preloge die Lehde) i. t. d.

Baret i ca pa ni skledica — in ta beseda nikakor ni temná. Baretica je ka-

pica ali epica in beseda je iz laške „berretta" iz srednjelatinske barretum ali

birettum. Otroci svetemu Miklavžu razlino nastavljajo, eden nastaví skledico, drugi

kapo, tretji revije i. t. d. Primerimo Navratilov sestavek o narodnih vražah in

praznih verah v Letopisu slovenské matice za 1. 1885 str. 153. Tam pravi: Pri nas

nosi Miklavž po noci; drugo jutro (6. decembra) dobe pridni otroci v nastavijcnih

k a pi c ah ali klobukih, tudi na pladnikih, nekod celo v nastavljenih ižmicah ali

škornjicah jabolk in orehov.

Juog t. j. vodnik (otroji šolmošter, spremijevavec dekov v uilnico in tc-

lovadnico) tudi ni tako temná beseda. Kaj hoe drugega biti, nego odkrnjoni konec

tuje besede (peda)gog. Otroji šolmošter je torej „gog", (r:a'.oa);i.) ;(o:). Tudi v za-
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etku besed se g rad pretvarja na j in tako snio dobili iz „gog" obliko „jog" ; uo
pa samo opisuje kakovost vokala, eš da je o v bescdi „jog" znani Plcteršnikov

dolgi ozki o s kljuico torej jog ali juog, kakor b^g t. j. buog (arm). Za prc-

tvarjanje zactnega g na j nam ne manjka vzgledov. Stvn. gálii, srvn. gaehc, nvn.

jäh (strm); jähnen poleg gähnen (zdehati); jappen in gaffen (zijati); gašerica in

jašerica (lacerta); geba in jeba, pokveen klobúk pa golbica in jeblica, škrjanec

(Piet. I, 361); gugati ^ jugati, gugalica jugalica (Schaukeli in gugia = jugia

(Kappe, Piet. I, 373); gerob (Gcrhab, varuli inladolctnih, pôstun) - jerob (Piet. 1,

367); angelec -^ ajnuc i. t. d.

Okorneti naj bi bila kontaminacija glagola „okoreti" in pridevnika „okorr-n"?

Jaz ne vidim tu nobene kontaminacije. Zakaj bi ne bil „okorneti" naravnost izpri-

devniška tvorba iz pridevnika „okor^n", kakor so : ozdravéti, oslabéti, oslepéti

oglušéti, otrdéti, zarjavéti ... od zdrav, slab, slep, gluh, trd, rjav t. t. d. Zakaj bi

morali za razlago te oblike jemati na pomo glagol 'okoreti, ki je vrhu vscga še

nekoliko dvomljiv, Pleteršnik ga ne pozná. Pá recimo, da bi bil v rabi in isto

navaden ta „okoreti", izvajali bi ga pa iz kôra (Kruste) in bi bila to izsamostal-

niška tvorba, kakor n. pr. okamenéti. Izsamostalniških in izpridevniških tvorb, ki imajo

dovolj samostojnosti, nam ni treba devati v kontaminacijo, vasili še celo v kom-

binacijo ne. Kopeti (muclieln) in pa kopneti (schmeizen) nista práv v nobcni, ali

pa v zelo daljni zvezi. Glede tvoritve takili glagolov tretje vrste iz imenskih

osnov na „-en" nam je razloevati dvoje, ali je v zlogu „-en" polnoglasje ali samo

poluglasje, kajti polni vokál se pri izvajanju olirani, polugiasnik se pa izgubi ; n. pr.

ozeleneti, oledeneti, okamenéti od zele, leden, kame — toda drobneti, kopneti,

plesncti, trolmeti od drobén, kopc'n, plesen, troh^l i. t. d. — Tako je torej iz pri-

devnika ,,okorén, glagol okorneti (okoren posiati), iz samostalnika korén pa zopct

okorenéti (Wurzel fassen).

PI u m bar t je res trd oreli. Na Blumenfahrt sem svoj as mislil tudi jaz,

toda razlage za tako imenovanje ni lahko dobiti. Ali naj mislimo na Bium-Ostcrn,

Pascha floridum t. j. cvetna nedelja, pa da bi bilo o teni asu kako posebno ro-

manje. V nobenem slovarju ne najdemo sledu o tem. Vsakih 50 let so v tistili

asili obhajali jubilejno (sveto) leto, leto odpustkov; — ali naj bo tó plumbart?
Kar rckel bi, cla je to prosto iz Pilgrimfalirt, ko bi si le mogel umisliti, kako naj

bi se bil Pilgrim (peregrinus) skril v Plum, od kod naj bi bil dobil svoj u. Tudi

po Alben (Alm), Hilben (Hilm\ Raben (Ram) sem jemal analogijo, eš Plum je iz

Plub'n, toda ni se mogoe dokopati do jasne razlage, ker také oblike tudi ni najti.

Bárt = ein Fart (Piet. 1, 13) je jase. Oblak v Letop. m. slov. za 1. 1891 str. 150

tc besede še omenil ni, dasi spadá brezdvomno med redke izraze Trubarjevega

katekizma z dvema iziagama. Iz besed „Vrym rumati" bi se dalo ugibati, da je to

tiskovna napaka namesto „rumbart" (Romfahrt).

S vare ž (der Vcrweis, dic Riige) ^ svarjenje se dá primerjati s prctcž
(die Drohung) - pretenje ali pretitba. Trubar je pisal .pritesli".

Práv udno se nam mora zdeti, da je špinat (tessuto a špina, gckurperlcs

Zeug) po svoji novejši razlagi zopet prišel na špinao, s katero ga je bil v zvczo

spravil Anastazij Griin v svojih prevodih slovenskih narodnili pcsmi. Ncvcrjctn<i

res kaj takega, ko nam je vendar prof. Štrckclj že pred 23 Icti stvar razložil in

pojasnil (Arch. f. sláv. Pliil. XIV, 545). Primeri tudi Zborník slov. mat. IV, 179 z

vzglcdi: špenatasta srajca, šlarasta pea, mušlinast robec i. t. d. Róba spinäda, gc-

kupertc Arbeit, tessuto fatto a quisa di špina del pescc (mit Grätenstich gearbeitet).
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Jasno si to predstavljati pa za nas, ki nisiiio od tkalstva, ni práv lahko mogoe,

toliko pa lahko razumemo, da ta tkanina nima s spínae ni opravili.

Pridcvnik ,,tepigov" iz nemškega täppig ni verjeten, ker se tudi pomen

ne iijema. Trubarjcve besede: »uiamejo kfebi ene h u de tepigoue moshie«...

se giase v hrvatskem prevodu (glagolski natis*: »i pojamše sobom nekih lotar i z

puka«. No, iotri so pa zanikarni in malopridni premetenci, ne pa priproste in

abotne tape. — e se domislim na giagol „potepsti se, potepati se (vagabundieren)",

vsiljtije se mi misel, da je „tepiga" = ,,tepin", potepuh, ki se brczposcino tepe po

ulicah in pohajkujc, skita izmed sodrge ali drhali (aus deni Cjesindei, aus dcm

P()bei). Ta pomen se pa na našem mestu ujema.

Glagolnik „trenenje" poleg trenotje ali Ircnutje je enako mogo, kakor

n. pr. cvrenje poleg cvrtje. V izrazu ,,ozhima trenenje" (Augenblick) je zanimiv

instrumental brez predloga in pa dual.

Da je Trubar napano prestavil in rabi! „vseho" za ,,vseko" (v skalo

vsekan grob??), se mi zdi neizreeno prisiljena razlaga. e bi bil Trnbar res pisal

„vseha", bi utegnil pri tej obliki kdo misliti na suhoto t. j. sploh suh prostor pod

streho, mostovž, gornjico (Soller, Erker, Sommerlauben) i. t. d., e bi si tudi také

oblike ne znal razložiti. Giagol ,,usehniti" bi ga morda premotil. — Toda stvar

je popolnoma drugana, kajti Trubar ni pisal „vseho", ampak ,,vesho". Ravno na

citiranem mestu je tiskovna napaka, takoj na naslednji stráni pa stojí pravilno

,,vesho". Treba je samo celo zgodbico pazljivo prebratí, pa je vse jasno. — ,,Ta-

bíta je vmerla, inu kadar fo no omili, fo no polushíli veno vseho (!)". Poslali so

po Petra in ga prosili, da bi se mu ne utragalo do njih prití. Peter vstane in grc.

— „Inu kadar Peter kiakai príde, ga pelajo vto vesho". — Kam so pejjali Petra?

V tisto vežo, kamor so bili prej umrio Tabito položili, ne pa v grob v skalo vsekani

!

Konnica v pomanjševalnih oblikah osebníh imen napravljenih s sufiksom

Ä je krátka in e ima naglas, tedaj je ta é, ne pa é. Kakor imamo dcklé, prismode,

kozie tako tudi Kobe, Jeré, Ažbe í. t. d. Pravilno bo torej menda tudi France, ne

pa Francé. L. Pintar.

Kalac Ante, Biskup dr. Juraj Dobrila, Spomen-knjiga stogodišnjice njegova

rodjenja. Uredio ^
'

^ prepošt u Pazinu. 1912. 8<'. XI -f 326 ^ 8 str. Cena 4 K.

Za stoletnico rojstva .lurija Dobrilc, istrskega Slomška, je izšia ta knjiga, kí

je ostala precej neopažcna. Dasi je zelo obsežna, vendar itatelj íz nje ne dobi

pravé slike Dobrilove dobe, kí je bila za Istro praví preporod; tem ve mesta pa

zavzema pobožná fráza, kí jo zamenijo tu in tam ostri ízrazi o liberalizmu („Po-

put lernejske hidre pomaija sve vema u najnovije dobe bezvjerstvo svoje mnogo-

brojne ralje, iz kojih sipa svednevice pogubni otrov, sto truje mnogim lakoumnim

Ijudima pamet i srce", str. 207). Dr. Ivan Prcgelj je v slovenskcm jeziku v knjigi

priobil življenjepis Slomškov in lanek „Valvasor in Istra'.

Izmcd poedíníh lánkov naj oniením tu nekatere, ki imajo ve ali manj za-

nimivo konkrétno vscbino; tako uredníkov lanek: Kako je bilo u Istri koncom

XVIIl. i poctkom XIX. stoijea. — Životopis biskupa Dobrile. — Biskup dr. J.

DobríIa kao književnik (molitvenik). — Biskup dr. Dobrila u saboru i u zástupu

kuéi carcvinskog vijea (od Spínia). Dobrila u písmenom saobraaju (od M.

Mandia). — Akademsko društvo „Dobrila". — „Roverija i Dobrila". Roverija

sc zove kraj ob cesarski cesti iz Pazina proti Pulju s sclom Juršii, nekdaj silno

zapušen, dokler ni ustanovil Dobrila tam župe in nastavil župnika Josipa Velikanjo,

Slovenca iz Idrijc, ki je Rovcríjo kakor izprcobrníl. Dr. r. Ileši.
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Glasba

Koncert „Glasbene matice" dne 22., 23. in 26. aprila. Naš dini skladatelj

P. Hiigolin Sattner je uglasbil Gregoricvo odo „Oljki" za soli, zbor in ori<cster.

To kantato, kakor je skladatelj nazval svoje delo, je proizvajala .Glasbena matica"

v treh koncertih v „Unionu". Kako se je skladatelj v niuzikalinem oziru poglobil

v Gregoricvo pesnitev, poroam na drugem mestu. Delo in proizvajanje je uspelo

popolnoma. Sattnerjeva invencija je neprisiljena, lahko tekoa, ponajve pristna in

izvirna, melodika bogata in izrazita, inštnimentacija nad vse priakovanje moderni-

zirana, razmerje med sólisti, zborom in orkestrom pravilno. Hvalevredna je tudi

zmerna uporaba inštrumentov kakor tudi posameznih godalnih, lesnili in kovinskili

skupin v orkestru. Sattnerjev oratorij .Assumptio", ki ga je .Glasbena matica" iz-

vajala pred dvema letoma v štirih koncertih, je sicer efekten in zato tudi širšemu

obinstvu s svojim veselím razpoloženjem bolj prija, a njegova kantáta .Oljki* ga

zlasti, kar zadeva moderno muzikalno tehniko, absolútno daleko presega. Kljub

majhnim hibam je to poleg Lajovevc „Gozdne samote" došlej najpopolnejša slo-

venská celotna skladba.

Izvajanje je bilo práv dobro. Sopranski part je pela gospa Fanetta Herms-
dorff-Bilinova zadovoljivo; kot izborno šolano pevko pa se je izkazala v

Weberjevi Oberon-ariji, ki jo je pela pri drugem koncertu s spremljevanjem orkestra.

Práv dobro je dovšila] svojo altovsko vlogo ianica pevskega zbora .Glasbene

matice" gd. Cenka Severjeva. Njen glas je ist, lep in poln, interpretacija

vseskozi pravilna in obutena. Iskreno ji estitam k njenemu prvému uspelemu

nastopu. Gosp. Ivan Leva r, operní pevec iz Aachena, bi se bil vzprio svojega

bogatega pevskega materijaia gotovo bolje izkazal, ko bi bila vloga písaná zanj

kot baritonista, ne basista. Zato pa je tcm prijetneje prcsenetil, ko je v tretjem

koncertu s finim obutkom prednášal nekaj modernih pesmi našili skladateljev La-

jovica, Kreka in Gerbia. Isto velja o gospe Hermsdorf-Bilinovi, ki se je v dvch

Krekovih pesmih in posebno v Lajovevi „Pesmi o tkalcu" posebno odlikovala.

Zbor „Glasbene matice" je žel splošno pohvalo, ki jo za svojo nesebino

požrtvovalnost zaslúži v polní meri. Najveja zasluga za prireditev pa <;te mojstru

MatejuHubadu, ki s svojm smotrenim in navdušenim delom kljub mnogim

oviram in zaprekam vodí .Glasbeno matico" do vedno lepšili uspeliov in novili zmag.

Obisk je bil pri vseh treh koncertih velikánski, navdušenje odkrito in iskreno.

Brošurica, ki jo je ob tej prilikí izdala .Glasbena matica", je obiskovalcem kon-

certa kljub pokvarjenemu Gregoricvemu besedilu in tiskovnim pogreškom dobro

slúžila. Anton Jeršinovi.



Fran Albrecht

Mystéria dolorosa.

N o .

Kakor srebrni pasovi

toncjo ceste v noc.

Kam, o sestre, drugovi

utonila nam mo?

Kakor gorei cvetovi

padajo zvezde z neba .

Naše sanje, drugovi,

uklenila terna,

naša vera, drugovi,

naša Ijubezen je šla . .

Kakor gorei cvetovi

padajo zvezde z neba.

Svidenje.

1 onižano, obupano, prevarano,

nad svetom celim razoarano

je palo mi v objem

užaljeno srce. —

Ob njcni postelji sem stal

in ul njen smeli, Njcn težki smeli

je moje prsi razkljuval . . .

Ta laž — njen smeli.

Oi globoke od solza

— v njih groza blázna je brcz dna

so zrie v me kot groba dva,

grobova mtva dva.

,Ljubljanski zvon" 1914 XXXIV. 6. 17
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In sem dejal : „Ozdravíš spet

in peljem te med zlati svet

in li cvctcla boš ko prcj

mladosti in nadej !"

Govoril sem in sem lagal

in ul njen smeh. O, ta njen smch

je moje prsi razkljuval . . .

Ta laž — njen smeh

!

Romilda.

Jaz sem ti dal cvetoih sanj

in sem ti dal pekoili spoznanj

;

ko pa k tebi sem prišel z obupom v oeli,

si mi nudila v dar ti svoj zlati nasmeh.

Od solnca v obraz in v roke zagorcla,

kot mati si prsa razgalila bela

pred mano otrokom, da vanje vsesal

sem gore in driite svojo blazno Ijubav . .

Edina, ki v dušo si mi zaslutila,

Romilda, — si v cerkvi ko detc molila

pri Bogu tam svojem za blagor in mir

in srca obup in stotiso never.

Rodno mesto.

Od dale sem te sanjnl, zlato mesto.

Ko si v pomladni se nakit odelo,

je v moji krvi od žcljá zavrelo,

o za teboj, ti zlato, rodno mesto!

Slepila mc tujina je zloesto

in za mladost, bogato in v veselo,

mi dala starcev je spoznanjc velo,

za dom mi dala je — brezciljno cesto

A jaz sem bil zaaran v tesni krog

teh nizkih bajtic in telí ozkili cest

preve, da bi postal ti kdaj nezvest.
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In zdaj kot ti sem sam jaz in ubog;
tam dale svet šumeih je zablod,

globok in svet ar najinih samôt.

Requiem.

V isoko iz liii

zvoni žalovanje

iz bronastih src

zvonov tugovanje.

Brezuten in krut

preko nas plovc as,
njega rna perot

udarja ob nas.

Zvonovi pojo, zvonovi pojo

glasovi rni ob srca bijo

:

Kam naša gre pot,

razkrij nam, Gospod

!

I,

Razodetje.

.n smo spreglcdali: globljc so ceste

skozi življenje kot hrepenenje,

globija je vera nego nevera,

a najgloboja je boleina

samospoznanja. Najgloboji

so slepih beraev smehljaji

in njiii —
brezdanje oi.

17*
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Ivo Peruzzi:

Preko življenja.

Svitoslav Vrnc se je iz postelje ozrl skozi okno. Práv v sobo je

pogledala veja cvetoe jablane in se zazibala v silni inoi, ki

je prišla od zdolaj. Mogono sladostrastje je napolnilo ntmosfcro:

bil je junij, ko se razlijo iz rožic rožc, iz lírepeiieiija Ijubczcn iii

iz loveške boli harmonija, Sulioien in úpal je bil bolnikov obraz;

iijegova skljuena postava je trepetala kot mlada veja, prižeta k

tlom. Spomnil se je bil neesa daljnega, pa je pobesil glavo in

tisti hip je bilo težko v njem.

„Cemu vse to," je govoril tiho sam s seboj, „do tega jaz nikdar

ne pridem. e bi vsaj mogel bili tako kot so stotisoi. Pogledati

na prag življenja, pozdravili dobrodušno gospodinjo, ki odpira, pa

prisesti k njej in se zazibati na njenih polnih grudih takolc, kadar

žgole slavci. Nekaj širokega in udobnega bi se naselilo v dušo in

vesel mir bi zaigral okoli tolstih lic . . . Že meseci so prešli in še

vedno akám solnca — in ali sem ga doakal sedaj? Srce mi

pravi — da."

Pogled mu je šel po mrani, neredni sobici, odtod pa v

smeri ceste.

„Zakaj neki je danes še ni bilo mimo okna?"

Zamislil sc je in utihnil. Takrat so se hrumno odprla vráta in

visok, ognjen mladeni je napolnil z gromkim smeliom vso izbo.

„Ha, ha! Poglejte ga, Ijudje božji! Kot podrta grmada aká
in hrcpeni po tistem, a vrag vedi po kom. Solzni bncki nieketajo

po njem in se sramežljivo stiskajo k zarocnim brezám. Vstani

klada, slišiš! Zunaj je dobra volja zastonj!"

Joško Vesel, njegov pikri sotrpin je zagnal v velikem loku

široki klobúk na staro pe, primaknil raztrgan fotelj k postelji in

stresel Vrneta po rami. Ta ga je gledal smchljaje.

„Dobro, da si prišel, prijatelj ; kot kralj Matjaž akám svojcga

aša. Malokdo se izgubi sem k meni in niti ne vem ve, e Ictajo

še slovenskí literatje po svetu; brada mi je že trikrát zrasla okoli

obraza."

Njegovo neobrito oblije se je zjasnilo.

„Vse po starem, ti pravim," je odvrnil Vesel. „S filistri sklcpamo

kompromise, prcpiramo se z uredniki in živimo od bcsed, ki pridejo

iz ust Gospodov. Pridi kaj k nam in prevzemi vlogo scntimen-
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talnega klovna, honorár dobiš — po smrti. Kakor veš, nas iše

jugoslovanska inisel tam zunaj, vsled tega sem se na smrt zaljubil

v bujno Hrvatico orlovega nosu in kajcga pogleda. Lep korak k

zbližanju je to, kaj ne da ? Sicer je pa vse megleno in zaspano od

navdušenja . .
."

V njegovih besedah se strup ni izlil iz mirne duše. Glas mu
je podrhtaval. Vrne je to opazil in zresnil se mu je obraz.

„Povcj mi, Joško," ga je prekinil mirno, a odlono, „je v tebi

vedno vse to resnino, kar govoriš in živiš? Neko smo skupaj

tavali po cestah in jarkih, a mene je življenje potisnilo na to Icžiše

in glej, ostalo je v meni srce, ki še vedno veruje v pesem, kadar

je žalost v nas. Vasih v samotnih urah potrka preteklo življenje,

pa tirja in ne iztirja; veliko smo dolžni. Vi drugi ste odšli ; kaj ste

videli in srcali pozneje, ne vem, a vem pa, da je bilo nekaj tež-

kega, a meni ni znano vec; dobri Ijudje spremljajo moje ure."

Vesel je obmolknil. Nekaj tujega ga je zaskelelo, kot iskra

lokomotíve, ki páde v oko, ko drvi lovek v brzovlaku skozi ta živi

semenj in ne šteje postaj.

„Morda, morda," je mirno odvrnil Joško in zapálil cigareto,

„toda veš, kje je vera svojih dni? Tam zunaj smo jo pustili, kjer

raste kislo grozdje neizpolnjenih upov. Nauil sem se zamahniti z

roko, e pride resnica — in emu se je braniti? Kri naj zapolje

po mladih arterijah, da se ne razsede. Vsaj je življenje tako lepo in

enostavno. Enostavno ti pravim ! Ne vidim nikjer straliov, ker ne

upam ni in ne utim dolžnosti, ker je v meni svoboda."

Pogledal je ven in práv mimo okna je hitcla mlada deklica.

Zvedavo se je ozrla po sobi in ko je videla, da je pri bolniku

obisk, je urno zbežala in se izgubila med grmi, cvetoimi ob esti.

Na Vrnetov obraz je planila lahna rdeica. Joško jo je opazil in

se zganil. Bolnikove oi so bilc motne, nalalmo je zakašljal. Baš v

tcm liipu je priletel na vejo pri oknu kos in zažvižgal veselo pcsem,

kot poreden fantalin po esti, gredo od svoje Ijubice.

„Vidiš kosa?" je šepnil Vrne in se naslonil z dcsnico na rob

postelje. „Prignalo ga je hrepenenje sem, loiti se ne more od

svojih vrtov, kjer je izpel toliko živih pesmi. Prisedi, Joško, bliže in

ne smehljaj se ! Vem, v moj vroi obraz gledaš, pa si vesel — na-

vajen si zanikati. Povedati ti hoem vse, kar so videlc moje oi,

odkar sem slab ..."

Po sobi se je zaulo cvilee drsanje koles fotelja, s sarkazmom

na ustnih je vrgel Joško cigareto skozi okno in položil glavo na

naslanja.
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„Poasi so odšli od mene vsi, kar sem jih nekdaj Ijubil," je

priel boliiik. „Saj veš, kaj so mi zapustili: obljube, nasvetc, dolge

obraze polne sene — in star íotelj . . . Spominjam sc jih, kako so

stali zadnjikrat pri moji postelji."

„Križ božji, izgubljen bo!" je ilitela mati, „brez vere in upa

se bo loil s tega sveta." Pobesile so se ji mrkc gube na licu,

oe je pritajeno zaklel. Slišal sem ga dobro, a delal sem se ne-

vednega in potegnil odejo cez glavo. Saj sem vedel, da bo tako,

sem si mislil
;
pa kaj je bilo nam mar, ki smo hodili gori na Kal-

varijo že dolga leta brez Veronike in Magdaléne. Ravnodušiio

so šli zopet máji mimo tega okna, iz mranih kotov me je glcdal

strah in napolnil vasih kupo do vrhá. Takrat sem si vekrat mislil,

da je prišel moj as. Stará Katra mi je prinášala jedi in ni mi bilo

muno to usmiljenje : prišlo je iz dobre duše. Šlo je naprej. Tudi

ulico sem spoznal. Fin, lep gospod, s rnim cilindrom je šel však

veer tod mimo z mlado, lepo damo. Veselo sta kriala in se ob-

metavala z olupki melón, on pa je nosil njen šal in se gizdavo

priklanjal. Ncko, bilo je pozno zveer, sta obstala pod odprtim

oknom. Ležal sem nepremino in slušal. Mikalo mc je izvedeli,

kakšno je zdravje tam zunaj. Nenavadno sta priela.

„Pretrgam kupijo in s tem je reeno dovolj!" je skoro za-

vpila dáma.

„Toda, komtesa, to je vendar izrodek trenotka in ne vaša re-

snica. Ne govorite, prosim vas, tako nediskretno o kupiji, pomislitc

vendar na ustva, komtesa!" —
„Humoristi" se je zvonko nasmejala. „ustva? Lc pomislite

na barkarolo v Benetkah. Tamkaj nismo bili s ustvi posebno nežni,

kaj ne da — krátka vožnja po Lidu naju je ohladila oba."

„Nehajte, prosim !" je hitel gospod, „nastal bi lahko javen škandál.

Znano vam je, da sem ponarejal menie na ime svojega oeta —
barkarole stanejo, komtesa! Pomislite, e se izve o tistih veerili v

naši visoki družbi, omledni kot limonáda v svoji noslajoi morali". —
„Naiven ste, srek! Naša družba ima sama toliko bankroterjev

med sabo, da jim je morala cdina uteha — za njihove zloine.

Pustiva to! Za vas imam izbrano krásno blondino, pri karnevalu

vam jo pokažem, preseneeni boste. Zame je pa zadnji as, da

stopim v Eden svetega zákona. Bankir Savar se je zglasil pri meni.

Bogat je, da sam ne ve kako. Ej, srek, kar pri meni se boste

oglasili, e vam bo dolgas pozneje; zdaj pa mirujte, móram biti

postená, pametna dcklica!"
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Gospod je bil videti potolažen.

„Blondína — cára mia" se je zasmejal in izginila sta po esti.

Bolnik je zakašljal.

„isto blizu sem zautil takrat življenje," je nadaljeval po

kratkcm molku. „A tega življenja ni klical krik mojih samotnih ur.

Tisti pogovor pod oknom me je sprijaznil z mojim stanjem, zaso-

vražil sem íedaj vse, kar je bilo s ceste.

Poasí se je plazil as, prijateljev ni bilo, mája niscm ve
spoznal in težko je takrat, e je lovek mlad. Pa pozneje je šla

naenkrat lu preko tega okna in mi vroe posijala v prsi. Ko sem

gledal nekdaj sam in nadložen venkaj v svetlo vclikonono nedcljo,

se je prismcjalo tod mimo zdravo, veselo dekle in se ozrlo vanie.

Kar s polja je prišla kot živa Vesna, zavíta v petje zvonov. Temni

lasje so ji bežali ez vrat in grudi. Polne usrniljenja so me
ískale njene oi, bile so vlažne od miline in soutja. Vsa se je

tresla, ko sem jo ugledal ; nalahno je zavrisnila in izginila. Izginila

je, a ne iz moje duše, kí je slutila takrat vstajenje. Od tistega aša
je prišla Marica vekrat. Bil je neko veer, ko sem zadremal sklo-

njen v postelji. Lahcn šiim me je zbudil. Kot v polusnu sem videl

izginjatí za oglom kito mehkih las, a na oknu je stala vísoka aša
rujnega vína in nekaj zavitega v papír. Na postelji sta pa zadehteli

dve velikí rožní kíti v poljubu zeleníh šmarninih listov. Takrat je

bil prvi maj.

Veš, kdor liodi našo pot, postane trd ; toda tistikrat so se iz

mojih oi prismejale rose isté kot beseda device, ker v njih ni bilo

žgoe boleine in ne krivde. Raztapljala se je kri v mojih žílah v

arokrasen tok, napajajo me s sladkobolnim rajem. Nikjer, nikjer

ni bilo smrti! Ne poznám je in je noem videti! Vasih samo strmim

zveer tja v razklano nebo, s kate:ega šíne obraz meseca in tedaj

slutim, da se nekje nad nami snuje as, kí ne pozná ran, a daje

lekove in nani vlije kelih olja v žcjno dušo, vode nas v svetle

zbore kerubov. Tisti as je sedaj v mení. Vzel sem bil tisto majsko

kito cvetja v roke, izpil sem kupo vina in ga daroval vsemu kipcnju

in zdravju neskvarjenih loveških src. Prijntelj, saj niti ne slutíš,

kako razkošje príde v nas, e zaklic glas nenadoma : Pridi ! Sanje

hrepene po resnici in hrepcnc vedno silneje!"

Joško je prižgal zopet cigareto, puhnil dim in jcklenotrd obraz

mu je zdajpazdaj podrhtaval. Verne je nadaljeval

:

„Zgodil se je udež. Ti veš, da ne verujem vanje, pa zgodil

se je vseeno. V te nemé stene je stopila tujka — videl je nisem
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prcj nikdar, a Ijudje tam zutiaj ji pravijo srca. Z Marico sva za-

živela vnovi in z vso silo. Ni mogla prenesti mojega trpccga

pogleda, ni mogla iti mimo mene, da ne bi položila svoje roke na

moje elo in mi govorila besed, kakršnih še nikdar ni izustila mati

ob bolnem detetu, e je še tako milo iztezalo roice k njej. Ej, en-

krat pride as, poln mini tudi zame . .
."

Temno mu je udarila kri v stisnjeno glavo in polagoma se je

spušal nazaj na blazino. Njegove trlile moci so izpuhtevale v

drhtenju mišic, in le smehljaj razlit ez lice je prial, da še živi to

telo, zavito v neko svetniškotiho tajnost . . . Ugaševal je bolnikov

pogled in rahlo dihanje je prialo, da je zasanjal. —
Joško je še posedel nekaj hipov, potem se je vzpel, zapiil

svoj ostri pogled v Vrneta in šepnil : „Da, da zate pride kmalu niir,

in c prej ne v svetlih zborih kerubov."

Pokril se je in odšel. Trdo so odmevali njegovi koraki s ceste,

v bolnikovo sobico pa se je prikral veer in v njem je ugasnil oni

svetniški smehljaj kot luica, kadar jo pokrije viliar . . .

Vrne se je zbudil v svežem jutru. Veja pri oknu je potrkala

na šipo, da je srebrno zazvenelo, in zarja je potipala s svetlimi

prstki bolnikove oi. Veliastno kot kralj se je dvignila zemlja in

dihnila dolgo in globoko preko mastnih brázd, ki so akale trepe-

tajo semen. Po esti so šli delavci z modrimi srajcami, fantovske

pesmi pojo; v njih obrazih je sijala sprava in veselje. Vrne je

odprl okno in po njegovih kitah je šel svež, oživljajo tok. Zamaknil

se je venkaj kot v veliki praznik. Saj je vendarle zunaj isto in

jasno, si je mislil. Vsaka bilka te pozdravlja ob poti, pa ti klie v

v pozdrav; široko nebo plavá nad teboj in solnce se smehlja po

livadah in nikjer ni oesa, v katerem ne bi bilo poln klobúk dobre

volje. Govoriti je priel na glas:

„Ven pôjdem, ven, pa Marica pôjde z menoj. Tja do cerkvice

na griku ni dale in ona je tako dobra, pomagala mi bo; dva

hodita lažje isto pot. Povedati ji móram toliko lepega, vem da se bo

udila, kako bi se tudi ne! Za roko jo primem, práv oi ji pogledam,

pa jo povprašam: „Marica, kaj pa e bi bila ti moja nevesta, kaj?

Práv ni ne utim v sebi slabosti, veš, tako sem nekako moan sedaj,

da boš lahko ponosna na svojega ženina." To me bo pogledala

!

V jamico na licu ji bo smuknil zaudeni smehljaj in vsa bo zardela.

E — pa ženské se vedno udijo, takrat ko je najmanj treba . .

.

Zasmejal se je iz srca in se upiral z obema rokaina v posteljo

in previdno stopil na tla. Kot novorojen lovek je gledal okoli in
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kolena so se mu šibila. Na steni je viselo razbito zrcalo. Z drsa-

joimi koraki se je priplazil do njega in malo omahnil, ko se mu
je naproti zarezala stisnjena, svinenobleda glava.

„Malo je še ostalo, malo," je šepnil, pa Vesel je imel práv,

ko me je gonil iz postelje; samo ta me je tako vzela." Prijel je

velik vr vode, stoje pri rvivi mizi in ga hotel dvigniti, toda zastonj

se je muil. Znoj mu je pokril elo, toda ni hotel poklicati staré

gospodinje, ki mu je trikrát na dan prinesla jed, sam se je hotel

pokazati junáka. „Ta bi bila lepa, da bi te ne zmogel," si je mislil

in znova se je lotil vra. Njegove izsušene prsi so votlo hropele,

ko so drobné roke objemale železno posodo, a z dosledno trmo

ni odjenjal, vr se mu je zdel osebni sovražnik. Že ga je prinesel

do róbu mize, ko mu je naenkrat omahnila roka ; z ropotom je

zletela posoda na tla.

Vrne je pobledel in omahnil nazaj, okoli usten so se mu na-

birale krvavé pene, v udnem mraku so mu izginile oi in debcla

žila je šla preko njegovih sene . . .

S ceste je odmevalo življenje kot šumen karneval. V velikih

vozovih so drveli po esti naueni harlekini in klovni , . . Iz zlatih

ladij, vpreženih v isté belce, so letele oranže in sladkí bonboni med
S!nejoe se gledalce, cvetline Venere so se priklanjale in v hipo-

dromu so drveli junaki med glasno bravuro ceste . . . Res pravo, v

divjem metežu kaljeno življenje je zazvonilo tam zunaj. Kakor krik

je to, ki ga podi odmev sveta v svet, dokler ne izzveni v mogoen
disakord, ki združuje zvok in odmev. Deklice so iskale smehljajoih

se obrazov in trenotkov sladkih kupic, višje so splavale grudi, kadar

je šel mimo lep mladeni in z ognjenimi omi prcsodil postavo

signorine in njeno vrednost, a v gnjei so bili vsi brez mask . . .

Debel pierot se je sukal v krogu živahnih Španjolk in hotel je imeti

vse naenkrat, neprcstano krie . . . Španjolke so mu mašile v ústa

melóne in smeh je plul ez množico, daveo se v uživanju . . .

Marica je bila pri Vrnetu. Zastrla je okno, da ni udarjal šum
karnevala k bolniku. Mehko mu je zravnala zglavje in mu tesno

obvezala glavo. On jo je glcdal ves sreen in vdan.

„Ves, to kmalu preide," ji je šepnil, „potem bo pa za naju

vse lepše, ko se pokaževa med Ijudmi samosvoja in brez trpljcnja.

Kaj ne, da ozdravím kmalu? Le rei, saj vem, da ti je na je-

ziku ..."

Plaho ga je pogledala in pokimala.

„Gotovo, gotovo!" Zrla je pro . . .
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„Povcj Marica, ali nic Ijubiš? Zakaj glcdaš v strán, ko so pa

tako dobre oi, da bi ncprestano gledal v njiliovo blagost, vedno

mi ledaj odleže ..."

„Moli, ne govori o tem — in o Ijubezni," je odvriiila Marica.

„Veš tako tesno mi je, e te vidim, ko trpiš, pomagala bi rada

vsem, vsem, ki si sami ne morejo ... Še nekaj tednov ostaneš v

postelji, potem te pa popcljem k cerkvici . . . Breze delajo senco in

kosí zopet pojo . .
."

Pogledala ga je in vstala. Njene besede so bile izgovorjene

sunkoma in plaho, a bolnik je imel veliko, živo vero.

„Kako si dobra, tako sladko je v meni, samo malo truden sem..."

Zopet je zatisnil oi ; bil je mrak. Takrat se je Marica odpravila,

njene oi so bile rosné. Odšla je po esti in tam med polji jo je

akal lep, moan fánt. Veselo jo je pozdravil, jo prijel pod pazdulio,

pa sta šla v objcmih veera s svojo mlado srco življenju naprot.

„Srena sem, da je mircn vsled mene," mu je rckla Marica.

„Naj mu bo moje usmiljenje nekaj, kar mu morem dati od svojega

bogastva "

Lica so ji zaplamtela, tesnejc se je nagnila k fantu in njegove

ogromne prsi so se dvignile više. Izginjala sta v temnili pasovih

somraka; zoree žito je zadehtelo v zdravju in moci.

Na postelji pa je sanjal takrat bolnik udakrasne sanje. Dvi-

gaval je vrece po sto funtov in Ijubico je nescl na vrh Brezij in

nazaj. Z Veselom sta tekla do zvezd in se lovila po planetih in

sami prijatelji so hodili k njemu in mu estitali, on pa je zael

zopet pisati in postajati slaven . . .

Nebo sc je razvnelo v žaru noci, po ccstah so se odzivali

sledovi karnevala in življenje se je v velikcm loku izognilo Vrne-

tovem oknu, hotelo mu je biti pravino z mäsko.

Naslednji dnevi so sc mu topili v sladkem niiru; priakoval

je nekaj. Ž njim je šlo h koncu. „Kar na enkrat pride", je pomislil.

„Iz noci me pogledajo tople oi in v svežem poljubu pôjde preko

mojega življenja dan, ki me bo poklical. Zakaj ne bi prišel? Ali je

bila moja mladost toliko zagrešila? Le nasmehni se, moja dušica,

vsa hudomušna boš plávala po karncvalih in se veselila z vcsclimi.

Zadnji je Joško zmajal z glavo in se nasmehnil. Razumem ga,

razumem. Mislil si je pa: Kjc neki vzame ta lovek toliko hu-

morja in živahnosti? In Marica? Noe govoriti o Ijubezni in majú

in vem zakaj ne. Ljudje so tako radi škodožcljni, e staknejo dva,

ki imata isto drugo bogastvo kot so njih umazani mošnjiki.
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Kašelj ga je jel daviti in oi so se rnu izbuhnile, brezbarvni

obraz se je skril v dolge, sivé gube.

Tisti hip je vstopil Joško.

„No, ali boš izkašljal vse upe in vse lirino premoženje?" je

bridko pozdravil Vrneta, gledaje ga ob róbu postelje.

„Nepoboljšljiv si, Joško," mu je s silo odvrnil bolnik, „pa

povej mi raje kaj od zunaj, že dolgo te ni bilo in mnogo se ustavi

pri tebi,"

„Pri bedakih imam sreo, Ijubi moj," se je zasmejal Joško. V
življenja karneval se moraš pomešati pa igrati glupca. Smcjejo se

divje okoli tebe, te vleejo za mäsko in za harlekinske kraguljke,

ti se pa priklanjaj in se jim reži pod nestvorom, ki ti pretvarja

obraz. Ko prideš domu, pa preštej ... in ne boš se zmotil v raunih

;

íacit je presenetljiv. Párkrát sicer lovek takole zakolne, ko pride iz

obrti domov, pa s asom se otrese tiste jeze. Ne káže drugae.

Samo sanjati nikdar, sicer si naprej izgubljen. Sanjal sem tudi jaz

v svojih letih. Bil sem osemnajstletni fantalin, ko sem octu povedal

na uho, da hoem postati enkrat slávna glava. Takrat so se moje

sanje sprijaznile z voljno oetovo brezovko in v slávni glavi je

je ostal samo strahopeten spomin. Neko — to je pa moderno —
da si fantje izbirajo Ijubice — neko sem zahajal pod okno lepega

dekleta in ji spušal rakete hiperkatalektinih akrostiliov. Z junaškim

samozatajevanjem sem ji však veer naklatil za par milijonov zvezd in

práv sladko se je smehljala, kadar je poljubila „svojega pesnika."

— Veselá in ji je nato on povedal bajko o zakleti kraljiini in o

treh lilijah ... In tako dalje. Danes se ziblje na njenili mehkih

grudih kuštrav filister, ki je imel to dobro lastnost, da ni imel pre-

velikega zaupanja v zvezde in tako re. Zavrisnil sem takrat, da je

solnce mrkalo, pa sem odšel po beli ccsti, kot stoji zapisano. Scdaj

ti pa še povem, kako sem sreal narodno navdušenje . .
."

Prenehal je, ker je opazil, da je bolnik zapri oi in udno
zagrgral. Vstal je in mu dvignil glavo nazaj. Okoli usten se je

Vrnetu razlila redka kri.

Tisti hip je prihitcla v sobo Marica. Vsa je pobledela, ko je

videla bolnikovo kri. Joško se je tilio odmaknil v kot in si podprl

brado. Vrne je mcnda slutil, da so v bližini sami Ijubljcni Ijudje.

Iz temnih oesnih jam so se razpele mrke oi.

„Prišli ste, vsi ste prišli — na svatbo," je zašepetal. Njegovo
lice je dobilo zopet oni svetniški sijaj.
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„Marica, vedel sem, da prideš," je nadaljcval, „pred krátko

miiiuto je prišel tako težak spanec, da mi je bilo vse temno pred

omi . . . Zdelo se mi je že, da liodim s teboj po zeleneih tratah . .

.

uj, zapeli so zopet . .
." Marica je pokleknila in zaihtela, njcno

srce je bila molitev usmiljenja.

„Zakaj plákaš, nevesta moja?" je dihnil bolnik, „saj me Ijubiš

in kje je smrt, da bi prišla med naju? Glej, kako se pelje maj

mimo. Voz . . . samo cvctje, solnce je prijclo vajeti ... V solncu si

ti . . . Drobni biscri gore na tvojih ustnih. Oi mi odpiraš, da bolje

vidim . . . Težak je spanec in mladost se bori ž njim ... Že omahuje

téma... Nekaj se svetlika z višin. .. Srce je tako polno in mehko...

Razliva se v rubinastordeo meglo in plavá... Više in više gre...

Pri raju je... Marica, ko ozdravim Sanjam . . .dan .
.."

Zahropel je . . . Kot lok so se mu izboile prsi, nekaj se je

utrgalo v njih in se izlilo iz smehljajoih se ust. Obraz, bel kot

marmor je zasijal v mranobledem lesku in potapljajoi se žarki

solnca so zlili svojo zadnjo glorijo ez bolnika. Zunaj pa je miro-

valo življenje. Iz kóta se je bližal Vesel k ihtei Marici.

„Vstanite!" ji je dejal, ta takaj se je poslovil s smeliom žive

vere na licu. Šel je odtod z mislijo, da je pod solncem kraj, kjer

cveto in zore sanje mladih ur v lepi, topli lúi . . . Videl ni karnevalov

tam po esti, hodil še ni stranpotov, ker ni poznal temne, zloeste

roke, ki nas zadene takrat, kadar je najbolj vroe prepolno srce.

Preko življenja je šla njegova pot in udokrasna laž je bila ta pot...

Tudi v meni je živel neko ta lovek, ki ga sedaj ni ve, a že

dolgo, dolgo je izdilinil in se pokopal, ker je oko gledalo naravnost

v svet in videlo je preve... Od takrat sem se smehljal in se smeh-

Ijam še, a on šc sanja in sreen je . .
."

Marica se je plaho ozrla v tega tujca in v njegov neizprosni

obraz, zaslutila je za hip strah, kot e se naše sree dotakne hladná

roka. Zravnala se je in podala Veselú desnico. Vedela sta oba, da

ju klie zopet glas tam zunaj mogoen in neizprosen : utila sta práv

polcg sebe življenje. V solzah Marice se je prelivala mavrica toplih

solnnih žarkov in na vej i pri oknu so se zazibali težki sadovi . . .

Tiho je spal bolnik. Njegova duša je liitela po zelenih tratah

in Ískala neveste in petja velikononih zvonov . . .
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Amerikanec.
v

Cetrto jutro je zagledal Andrej obrežje in zoprna misel ga je

stisnila.

„Kaj je treba, da se vraam!"

Tudi drugi so stali ob ograji in gledali, kako se je parnik

bližal pristanišu, toda njih obrazi so bili vedri in kolikor je ul

Andrej besed, vse so bile iz koprnenja po vrnitvi.

Proti veeru so se šele izkrcali. Suhljat, šepast agent jih je

sprejel na pomolu in dva pisarja sta mu pomagala pri pregle-

dovanju potnih listin. Ko je bilo pregledovanje opravljeno, je agent

namignil potnikom, da so pograbili kovege in se napotili z njim

na kolodvor.

Vso pot ni izpregovoril Andrej z nikomer. Neki Hrvat, ki je

bil z njim v paru, ga je párkrát nagovoril, ko pa le ni bilo od-

govora, ga je pustil v miru in se rajši razgledoval po koijažih,

avtomobilih in elektrinih vozovih, ki so jadrno preletavali široké

in šumné ulice.

Opolnoi so zaloputnili sprevodniki okorna vráta nizkih va-

gónov in vlak se je jel pomikati v noc. Kmalu je zavil po brdu

in trudoma sopel proti vrhu. Vedno globlje so padale neštevilne

lúi mesta in pristaniša.

Andrej je sedel pri oknu, s koniolci uprt ob kolena in z brado

naslonjen na pesti. Gledal je nepremino proti daljncmu horizontu,

kjer so vstajale zvezde druga za drugo kakor pozdraví iz daljnih,

dragih krajev.

„Gemu na to pot, ki si je nisem želel?"

Sajasta lu je vsa trudna dremala na stropu, kakor da je hotela

však hip ugasniti; toda sunki voza so jo venomer dramili. Potniki

so polagoma pospali drug za drugim, naslonjeni na kovege, na

steno, ali pa sosed ob soseda. Kdor je imel prostora, se je vlegel

na krátko klop in skril kolena.

Andreja ni mogel zgruditi spanec. Njegove motne misii so sc

mešale med težko ropotanje koles , drveih med skalovjem in

smrejem, Tupatam je švignila mimo razsvctljena uvajnica ali

majhna postaja, od aša do aša je postal vlak za par niinut in

spet se mu je mudilo dalje.
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„Da izpoliiiiii oetovo željo, zato sein se napravil na to zoprno

pot. Da, samo zato. V vsakem pismu je vabil, priganjal, rotil

:

Andrej, vrni se ! Sin moj, poslušaj oeta! Dolg je poplaan, dom
smo ti pripravili, prijeten dom in polje smo obdelali. Po svoji volji

si boš izbral nevesto. Kamorkoli boš potrkal, povsod ti bodo pri-

jazno odprli vráta in pogrnili mizo, zakaj Ogradarjeva hiša zopct

prváci v fari, kakor je nekdaj prvaila. Malnarjevi izprašujejo po

tebi in Bolinovi in Kotnikovi. Vsi izprašujejo, kdaj se vrneš? Saj

ves, Malnarjevi zaradi Lenke in Bolinovi zaradi Reze in Kotnikovi

zaradi Barbke. Sam boš izbiral po svoji volji, Andrej."

Izprašujejo — kaj bi izpraševali! Blaž je doma in Tone bo

priel fantovati. Kaj bi izpraševali po meni, ki me ne vlee nazaj.

Niesar ne nájdem, kar bi me moglo privezati na „staro domovino",

ki jo je oe tolikokrat omenjal v poslednjih pismih. Bogme, niesar!

Kaj je to pravzaprav „stará domovina" ? Tisto skopo periše zemlje,

ki smo zrasli na njej. Samo lovek, ki ni nikoli pogledal po svetu,

more biti nerazdružno navezan na tak-le kos zemlje, od vekomaj

do vekomaj vtaknjen med iste mejnike. Napuh bi bil, ko bi se raz-

maknili, sramota, ko bi se skrili. Za tisto grudo pehanje od rojstva

do smrti, od roda do roda. Ko se starim upogne lírbtiše in jim

otrpnejo roke, izroajo to grudo mladim, veriga brez konca, eno-

lina do priskutnosti. Stari ne izpregledajo. Do smrti, vem, bi tria

oeta bridkost, ko bi ne mogel umreti na domai zemlji. Vsi stari

so taki. Tudi ti Ijudje, ki so davi blagoslavljali približujoo se obal,

so stari. Življenje jih je udarilo s slepoto. Pelji jih kamorkoli, samo

o domu bodo sanjali in govorili. Zdaj so pospali v misii na „staro

domovino". Kakor otroci so še zmerom, v zibki, v povojih. Materine

pesmi jim je treba, še ne, samo spomina nanjo, pa potonejo v

spanje kakor utrujeni uvaji.

Ukovanost, to je torej „stará domovina". Kakor tranice k

pragom, tako je ukovan lovek na vedno iste obraze, iste besede

in delo in isto življenje. Samo v tem obstojí oetova volja, da bi

ne krenilo sinovo življenje v svoj tir. En sam kolovoz mora biti

od vekomaj do vekomaj. Vrag vzemi tako voljo

!

Saj vem, kako je bilo pred šestimi leti tcžko slovo. Spominjam

se še vsega isto natanno. Takrat sem ves žalosten pogledal sestri

v objokani obraz in v njenem obrazu sem videl nekaj, ki me je

ustavljalo in gnalo obenem. Tone je jokal, kakor da sem mu umri,

Blaž in oe sta me spremila, kakor bi šla za mojim pogrebom.

Nobenc besede ni bilo med nami vse tja do postaje, razen tistega
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Blaževega poganjaiija, ki je sililo kobilo, naj se požuri, da ne za-

mudimo vláka. Mrzla in viharna noc je bila, žalostná do smrti. Vele

liste je trumoina zanašalo z obcestnih lip v obraze, tupatam nam
je nadrobilo pest debelili kapelj. Bas nevihti smo ušli. Vse mi je

v spominu, nocoj še bolj, ko kdaj prej. Takrat mi je bilo, da bi

pritegnil vajeti in obrnil kobilo, toda — oetova volja. Da, takrat je

bila ta volja zapoved, še v mislih bi se ji ne bil úpal ustavljati . .

.

Pred šestimi leti je bilo tako, zdaj je ravno nasprotno. Da bi bilo

obratno! Saj bi rad podremal, kakor ti Ijudje v mislih na „staro domo-

vino", ali sam vrag znaj, im bliže sem ji, tembolj mi je vse zoprno,

vse, isto vse: oetova volja in Malnarjevi in Bolinovi in Kotnikovi,

sploh vse, kar mi je pisaril stari o teh priveskih „staré domovine".

Neverjetno, kako izpremeni svet mladega loveka v kratkem

asu. Práv tako se mi zdi vasili, kakor da nisem ve Ogradarjev

Andrej, ampak isto neki drug lovek, ki se je drugi rodil in na

drugem koncu sveta. e bi me danes kdo poklical po drugem

imenu, se mi zdi, da bi se mu brez zaudenja oglasil. Vse prej bi

mu verjel, ko bi mi kdo dejal, da sem rojen tam, kjer me morda

še živ dan ni bilo, nego da sem rojen v Ogradarjevi hiši. Zadnje

dcnarje, ki sem jih pošiljal domov, sem pošiljal že iz samé navade

in poslal bi jih bil ravno tako lahko in brez premisleka na ka-

terikoli naslov.

Vse je kakor abotna sanja, pretrgana samo po oetovih pismih.

Kadar me je našlo katero teh pisem poslednje ase, mi je bilo,

kakor da me je poklical neki uden glas, ki je morda celo pomo-

toma zablodil k mcni, ki mi ni bil ne soroden, ne podoben . , .

Hodil sem svojo pot, novo pot, ki jo je življenje odkázalo samo

od sebe . . . Nikdar se nisem kcsal tega . . . nikoli se nisem upiral . .

.

Za življenjem! Tako je bilo najlepše . . . svobodna pota za kruhom...

za boljšim kruhom . . . da . . . šest dolarjev dncvno . . . šest ne, ve ! . .

.

Sprva je bilo zadosti . . . osem tudi ne, zakaj pa imam roke za štiri

drugc ! . . . Povsod vedo ... v Kansas Cityju vedo . . . desct ponujajo

tam, kadar hoem . . . dajte deset, pa ostanem ... za dva ..."

Med neprestanim návalom spominov in blodnih, pretrganih

misii je zadremal utrujeni popotnik, S komolci še vedno uprt ob

kolena, so mu omahnile pcsti pod težko glavo, zdrsnilc prek lic in

sene in sc lovilc med sunki drveega vláka. Tudi glava je mahala

kakor upognjcn klas v vetru in Iczla vedno nižje.

Ob zori se je zopet ustavil vlak. Med monim sunkom se je

to zgodilo, tako, da je Andrej s silo zadel s komolcem ob steno
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in se predramil. Takoj je planil kvišku, zakaj zazdelo se mu je,

da je ul od nekje znan glas. Ko je pogledal skozi okno še ves

dremoten, je zapažil oeta, ki ga je klical in se koprnee oziral po

vozovih. Taas je že prihitel Blaž v voz in pograbii bratov koveg.

Še ves moten je stopil Andrej z voza, zmršen in trudoma privzdi-

gajo trepalnice. Oe in Blaž sta ga prijela pod pazduho in ga

peljala h koleslju, ki je akal pred postajo.

„Ktnalu bi se nam bil odpeljal naprcj, Andrej. Pot te je utrudila,

kaj ne bi — taká pot!" je govoril spotoma oe in mu skrbno po-

gledaval v obraz.

Andrej je samo prikimal v odgovor.

„No, ez dobro uro smo doma : cesta je suha, kobila spoíta.

Ne mudi se, kakor takrat, ko si odhajal. Bomo že prišli ! Doma
se odpoiješ, Andrej, doma je vse pripravljeno, vse te priakuje.

Samo da si prišel, Andrej!" je dejal starec ves meliak, ko je po-

tegnil Blaž vajeti.

DID
se

Fran Albrecht:

Himna.

Zílate peroti pomladnih vetrov

so zašumele pesmi življenja

v okamenele globine lesov,

da zajeala so od hrepenenja

debla stoletna.

Páli so božji poljubi z neba,

mrtvim grobovom življenjc vdnhnili,

vse ozlatili so streiie sveta,

srca loveška so prerodili

z vero zeleno.

ez strehe sveta je smeli solnni razlit,

grudi razgaljenih njiv se blešijo,

gozd se je skril v svoj zeleni nakit,

reke topijo se — o, že gorijo

srca ugasla!

(®)
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Niko:

Pismo o ribiu.

Draga ! Ko sem ti pravil o Županiu, da je ital svoje pesmi

pred obinstvom, te je udno zadclo, Razumem te popolnoma.

In vendar: ali prorok ne sme imeti poslušalcev? Ali umetnik ne

sme biti lovek?

Preprian sem, da sme in more. A naša literárna zgodovina

je odgovorila obratno. Že Prešeren je iztesal oln „ribiu" in veslal

mimo Julije v obup. In za njim so olnarili vsi. Kdo od vseli, ki

so odprli oi in spoznali zvezdo v njeni vsakdanji, loveški resni-

nosti, je prebolel to spoznanje? Namre moško, ponosno prebolel,

ne da bi zatajil samega sebe in postal vsakdanji sam? . . .

Težko je. Kajti najgrenkejše trpljenje je, biti boljši od drugili.

Zato so se vsi pogrezali v obup, — zvesto, kakor je zapísal Prešeren.

Ko ribi spozná, kako „blizu strelca stoji lepota", ki sanja k njej,

kako je neumen, smešen v svoji ideálni zvestobi, mu obup zalije

srce. „Naprej brez miru svoj oln drvi." Kam? Vseeno! Kar mu je

bilo vzvišeno, tega zdaj ni ve. Zato noe ve zadrževati pogledov,

misii in želj, naj gredo, kamor hoejo! „Kogá mi je prinesla pevska

žila?" Kaj mu je prinesel up, kaj hrepenenje po lepoti? Ni! Zdaj

ne upa niesar ve, niesar ne zahteva, zato tudi nima nobenih

dolžnosti. Zdaj je vseeno, naj gre, kakor hoe. Ni ve se noe
ogibati viharjev, ni ve skalovja. Cemu?

Isti „emu", kakor je pozneje konal z njim Kette, isti „ka-

morkoli in kakorkoli", ki je praznoval z njim Cankar svoj jubilej.

Povsod razoaranje idealista, ki mu je sunek ob resninost razrušil

iluzije in sanje. Po „izgubljeni veri" toži Prešeren, in „da bi nikoli

ne okúsil spoznanja!" vzklika Cankar.

Odtod, iz razoaranja in obupa, tisti cinizem, ki se unii v

njem pevec Dobroslav : „V nemar naprej je živel, manj svet ko

razuzdan". Razoaranje napravi iz idealista Kaurja pijanca in izgub-

Ijenca. V razoaranju se stikajo skrajnosti, najsvetejše z najbolj

nizkim

:

„Da pozabim te, Helena,

pijem zdaj na tvoje zdravje . .
."

Odtod tudi tisti elegini ton v naši liriki : hrepenenje po pre-

tcklosti, po mladosti, po Vrbi. Saj je vsem lepota samo trenotek,

vse samo „mimogrede", — vse je bilo in ni ve. „Voz je švignil

.Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 6. 18
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mimo mojih oi, v vozu je sedela ženská, kakor bi je ne videl lepše

v samih nebeških sanjah : solnce sc je lesketalo v zlatih laseh,

sijalo je na beli slamnik, na belo bluzo, na beložarea lica ; kakor

se je podoba prikázala, tako je bliskonia ugasnila, izginila — svetloba

v svetlobo . . . Tako si šla, mladost, tako si mi pobegnila, srea

brez pozdrava in blagoslova!" (Cankar, Veerné sence). Mimo je

švignilo vse, kakor mimo popotnika, ki stoji ob esti. In „zimska

golota mojega popotniškega, zmirom splašenega, neprestano trepe-

tajoega življenja se je strahotno razgrnila pred menoj." (Cankar,

Pogovor na verandi).

Však naš umetnik je bil potnik kraj ceste, je bil ribi, obso-

jenec, izobenec z dolgim nosom. Však je bil lovek, ki stoji „pred

durmi", a si ne upa pritisniti na kljuko in raje zunaj pretaka solzc,

seveda zastonj. In vendar bi kruto rad tja, kamor si ne upa. Pri-

jaznih zvezd in srenih vetrov si želi Jenko in udno vdano sanja

upornež Levstik:

„Nad Icsovi vstaja dan,

jaz pa dvigam trudna vesla —
ah, da nešla

bi zveer mc v tili pristan . .
."

In koga so ncsla v tih pristan?... Kdo sc ni raibil ob družbi?

Oziroma, kdo sc ji ni izognil?

„Oženil bi sc, pa mc svatov je sram," pravi Alcksandrov. Ali

sc ti ne zdi, da je v tem smchljaju — mclanholijn? Da je v tej

zadregi — odpoved?... Sram! Cankarjev pctošolcc umrc, ko sc mu
ponesrci matcmatina naloga. Tudi njcga je sram, ker uti, da ni

ve prvi.

En kerub je, ki nas bia v samoto bolj od vscga: Ponos!

Tako se zaklepajo umetniki v sebe in njihov ponos ne izvira

iz razmerja do Ijudi, ampak iz izolacijc. Zato jim ne daje moci in

vcsclja do življenja, tcmvc grenkobo. Ko poje Alcksandrov „Pcscm

o ajdi", sc naslaja ob živili, svcžosti polnih slikali, komaj se spomni

na dekliško grud, na svojo rclacijo do Ijudi, življenja, ga obide

trudna mclanholija

:

„Ah, že skoro ho prišla

mrzla in hladná —
na ves svet

legla je arovnica."
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Vsa živa in neživá bitja se mu zde sorodna, le lovek ne, ker niina

srca, razumevanja.

„In boijši vetri so po poiji

in boljše breze na pomolji!"

Tako se zaklepajo umetniki v sebe, njihova resignacija je

samomuka in do življenja jim ostaja samo še stud in zanievanje.

Najbolj pri Cankarju. Ko vzkliknc : „Živeti!" se izpoveduje: „Stal je

kraj poti, kakor jih stoji lepo število, in je gledal, kako veselo

je živelo življenje. In mislil je, da zaniuje to življenje. Ali ni ga

zanieval ; frazo o zanievanju je bil pobral iz knjig Ijudi, ki so mu
bili podobni, ter se je zaljubil vanjo. Treba mu je bilo donkišot-

skega orožja. In stvar ostane naposled istá, e jo imenuje lovek
zanievanje ali hrepenenje ali zavist." Da, tudi zavist! itaj tragedijo

o „gospodu Vavri", ki se obesi od trpkosti in boleine, medtem ko

njegova žena plese, — in utila boš to. Hrepenenje, zavist, zani-

evanje — vse to so cvetovi ene mladike : samote, izobenstva.

To je tako znailna poteza v Cankarjevi fiziognomiji, da izgleda

brez nje kakor karikatúra, ki je ne moremo razumeti; je eden izmed

temeljev njegove umetnosti, njegove satire. Ali nisva neko skupaj

itala „Povest o dolgem nosu" ? Tu je uganka razvozlana. Ta iz-

obenec z dolgim nosom, ki zato, ker je izoben sam, iše dolgih

nosov tudi pri drugih, je umetnik sam.

Prihaja mi na misel še tista udovita pesem hrepenenja v Lepi

Vidi. Pesem brezdomovinca, obsojenca, ki hrepeni preko te zemlje

— „tisokrat tiso let, brez miru, brez doma." in kaj je, kar konno
doseže? Tožba po mladosti, po izgubljenem življenju:

„Kam, o kam je šla moja mladost?

Ni je bilo!

Moje življenje, kam je šlo?

Iz mraka se v mrak je prelilo!"

„Však trenotck hrepenenja je ukraden življenju, je izgubljen, zavržen.

Kdor pa prcsanja in prekoprni vse svoje življenje, ni živel nikoli , . .

je kolobaril po svetu kakor mesenik". (Lepa Vida). Odtod je do

závisti in sovraštva samo še en korak.

Podobne so misii v Županievem „Samogovoru". Pesnik uti

svojo osamljenost v vsej grenkobi in trpkosti. Kakor izobenec je, s

krivdo v srcu: „Proklel sem svet in njega slast!" Ali ni to upor

proti naravi, torcj krivda? Tako uti in s trpljcnjem lioe izbrisati

to krivdo. Zadošcnja iše in najti ga upa v spoznanju in priznanju,

18*
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da je bilo zaman, nievo vse njegovo dejaiije, lažnjive vsc besede.

To hoe spoznali in poteín lioe sovražiti samega sebe:

„Še sam od sebe, daj mi oblast,

naj bom proklet."

V samomuki hoe dosei zadošenje. A s kruto, ncprizancsljivo

brezobzirnostjo se oglasi v njcm „glas globin" : Samomukc, muc-
ništva bi rad? Tako? Kaj ni to samo liinavska kritika, da si z njo

prislepariš soutje, obudovanje? „In — ni te sram?" Torcj nisi

hodil svoje samotne poti iz hrepenenja, ampak iz napuha, asti-

hlepnosti, samoprida? In ti, prorok, izvoljenec, hoeš tja, v družbo

srenikov in — povprenikov? In jim zavidaš njihovo sreo? — Ali

utiš, kako govori tu — mož? Kakor nikjer drugod v naši knjigi,

si stojita tu nasproti umetnik in lovek, in kakor nikjer drugod v

naši knjigi je silen ta umetnik. Trdo, ponosno, suvereno stoji in

ukazuje: Moli o svoji boleini in ži vi, lovek! —
Tako je edini, ki je prišel preko Bolesti in Samote do Po-

guma, Župani.

„In šla sva, kjer je lu prcgnala mrak,

in bil je množíc valujoi šum,
in kot je samosvoj bil njen korak,

spoznal sem jo — imc ji je: Pogum." —
Zakaj torcj zadnji žalost v tvojih ocli? Ali ne verujcš, da je

vse odvisno od tcga, kaj lovek, kaj mož napravi iz stvari, a ne

obratno?

„Mož, ki ga mislim, pa v jcdru je zdrav,

kakor mu kane, kane mu práv."

itaj „Slap" in utila boš : še kakor nckdaj se pogovarjata umetnik

in ženská. Še kakor nekdaj hrcpenita in še je on „kot daljiiih carstev

sin, tuj in teman", mož-umetnik:

„Joj, tam sam

slap padá, padá, padá ..."

Ali se spominjaš, kako se konujejo „Hiapci"? Jcrman, lovek

v nasprotju z vsemi, je truden od trpljenja in zasramovanja in

vzame revolver, da umre. Takrat vstopi ona, ki jo je pozdravil v

mislih, in nová mo in nov pogum ga prešine: „Slišala si! Duša,

dekle, žena!" —
Na svidenje!



Dr. Fr. lleši: Zgodovine hrvatske književnosti. 269

Dr. Fr. lleši:

Zgodovina hrvatske književnosti.

'T^o je enkrat knjiga, ki svedoi o Ijubezni! O Ijubezni onega, ki

* jo je spisal, in onega, ki jo je izdal. Zakaj lako opravljena,

kakor ta knjiga, gre v svet samo knjiga, ki jo spremlja Ijubezen

imovitih roditeljev.

Tiskano je Vodnikovo (Drechslerjevo) delo na finem papirju in

z clcgantnimi tipi ter je opremljeno s 66 slikami. Tekniovati utegne

v tem oziru z njim Skerlieva zgodovina srbské književnosti,

kolikor moremo soditi po prospektu, ki smo ga videli.

Dve veliki dobi hrvatskega kulturnega razvoja nam slika to

delo: srednji vek ali glagoljaštvo in novi vek od humanizma do

prosvetljenosti (XV.—XVIII. stoletje).

Glagoljaštvo je edino v srednjem veku dalo javnemu življenje

slovansko obiležje ter ga odvajalo vsaj nekoliko od kosmopolitskega

gospodstva latinšine; seveda je bilo podroje glagoljaštva preniajhno

in njega vsebina preomejena, nego da bi nioglo vzdržati konkurenco

latinizma. Vriva se mi to vprašanje: Kako bi se bile stvari v slo-

venskih deželah razvile, ko bi se glagoljaštvo v XVI. stoletju pri

nas razširilo in utrdilo tja gor do Dravc in ko bi si glagolico usvojil

tudi Trubar? Vsekakor bi se bila potem tudi pri nas moneje razvila

naša samolastnost.

Kako to, da toliko zábran ni zatrlo slovanskega glagolizma?

En odgovor bi mogel biti ta : med višjo liierarhijo, predstavniki

románske národnosti, latinské izobrazbc, in med prostim sveeništvom

slovanské národnosti ni bilo. ni vmes, kar bi jih zbliževalo, in tako

se je širil jez medsebojnega nezaupanja in odtujenosti. Kjer je pa,

kakor veinoma pri Slovencih, obe plasti duhovništva družila skupna

naobrazba in isti liturgini jezik, sc je naravno manj poznala in

utila in uvažcvala razlika med Slovanstvom in tujstvom. Oni prepad

med višjo hicrarliijo in nižjim sveeništvom pa je imel za to-le tudi

ncugodno posledico, da so namre ostajali glagoljaši brcz sredstev

in prilik za izobražcvanje in niso mogli napredovati s asom.

' Branko Vodnik : Povijcst hrvatske književnosti. Knjiga 1. Od liunianizma

do potkraj XVIII. stoijea. S úvodom V. Jagiéa o Iirvatskoj glagolskoj književ-

nosti. Zagreb 1913. Na imc „Matice Dalniatinske" izdala „Matica Hrvatska". V. 8**.

408 stráni,



270 Dr. Fr. lleši : Zgodovina hrvatske književnosti.

Da v protestantskí dobi ni prišlo do veje jezikoviic jugoslo-

vansltc cnote, ternu je bila krivá med drugim razlika pisavc: gla-

golica je isto jasno kázala, da je tam, kjcr je ona gospodcvala,

bilo nekaj drugega, in tako je ob njenih mejah nastala tudi

meja knjižnega jezika, ki bi sama na sebi ne bila tako nujna.

Ko precitáš Drechslerjevo knjigo, si pa boš kot Slovenec poleg

tega jasno predoil še nekaj injenic, ki se tem bolj vsiljujejo, im
manj opažamo kaj slinega v razvoju slovenskih dežel.

Slovenskí itatelj, ki pozná Slovensko prošlost, bo brž kon-

statiral kontinuiteto hrvatskega razvoja iz srednjega v novi vek. Siccr

manjka v Drechslerjevi knjigi slika hrvatskega srednjega veka, t. j.,

srcdnjeveškega družabnega in politinega miljéja lirvatskih dežel —
sploh je tudi v novem veku politino ozadje kulturnega razvoja

prezrto, tako da je vsa knjiga isto literárna, odtrgana od vnanje

zgodovine in zato nekako abstraktná — manjka torej v knjigi sicer

posebna celotna slika hrvatskega srednjega veka, a v kulturnem

oziru reprezentira hrvatski srednji vek pa to, kar se imenujc gla-

goljaštvo, in to-le je obširno opisano.

Duh glagoljaštva je s šestnajstim stoletjem v literaturi one-

mogel, a ni izginil brez sledu. e se poetkom šestnajstega stoletja

opaža v severni Dalmaciji ve narodnega ustvovanja in smisla za

vsc, kar je narodno, nego v svobodnem Dubrovníku, kjcr humanist

Crijevi prezira narodni jezik, je to morda v zvezi z glagoljaštvom.

Tako kontinuiteto opažamo tudi v razvoju glagoljaškc dráme v

dramo, ki ji je kumovala italijanska humanistina „reprczentanca".

Zvezo s srednjeveškim nabožnim pesništvom predstavlja Maruli, ki

pa pozná tudi poezijo trubadurjev in starih klasikov.

Kjer je kulturno življenje kontinuantno, tam se cesto vršc kom-

promisi starega z novim. Tako je na pr. kompromise dopušala

tudi cerkev, ako ne po vsebini, pa vsaj po obliki. Ccrkveni liuma-

nizem je staroklasinc vzorce rabil v svoje svrhc; Herakleja, ki je

pobijal „grdosije" movirij, je naredil za Krislusa, ki premaguje

grdobe peklenske, t. j. grehe; posvetna erotika Menctieva je pri

Držiu prešla v duhovno erotiko, kakor je trubadurska Ijubav sploh

izhajala od sentimentalnega ustvarjanja, a je preko poltnih in raz-

pojasanih úžitkov in kesanja prešla v preziranje posvetnc Ijubavi

ter konala pri Naši Ijubi Gospe.

Ce pomeni zgodovinska kontinuitcta zlivanje in prclivanje asov,

pa je „aklimatizacija" kulturnih stecvin nekakšno zlivanje pokrajin.

Italijanski importi se v Dalmaciji aklimatizirajo. Vasih jim ostane le
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oblika, vsebina pa se vzame iz nove zemlje in iz novih asov. To velja

za velik del staré dalmatinske in dubrovniške književnosti. Tako

na pr. je Marulieva „Judita" povsem „moderna", t. j., po svoji

ideji, oziroma tendenci, slúži svojemu asu in svoji zemlji; iiotela

je biti národu v uteho v obupni borbi s Turki. Istodobno so búrni

sociálni dogodki na otoku Hvaru dali peat književnemu delu Ha-

nibala Lucia in Petra Hektorovia. Luci opeva posebe obleganje

otoka Roda po Turkih (1522), Zoraniu pastirji tožijo, da prihajajo

krdela volkov z iztonih stráni — Turki, Vetranie pa slávi — po

dubrovniški politiki — carja vseh carjev, sultána in opeva padec

Belgrada (1521), Anton Sasin bitko pri Sisku (1593), Karnaruti

junaštvo sigetsko, Gunduli pa sultána Osmana oziroma kraljevia

Vladislava.

Kljub vsej odvisnosti staré dalmatinske književnosti od itali-

janskih vzorcev opažamo vendarle že ráno vplive národne pesmi

na umetno poezijo. Najstarejša lirika Šiško Meneti in Gjore Drži

(XV. stoletjc) svedoita o tem jasno. Lucieva „Robinjica" ima motiv

iz národne pesmi, ki spominja Matjaža in njegove Alenice, Hekto-

rovi posluša narodno pesem, v Gunduliu samem so nje sledovi.

Radi družimo zanimanje za narodno pesem pri Jugoslovanih

s Herderjevimi sanjami o prirodnosti odnosno z Rousseaujevstvom.

A faktino je národná pesem v Dubrovníku in v Dalmaciji imela

svoje astilce prej, nego je zapadno — in srednjeevropska romantika

zaela njen kult; národná pesem je dobila tudi v teoriji svojo vcljavo,

brž ko je v Dubrovníku v nasprotju z barokno kienostjo mari-

nizma, ki jo še reprezentira Ignjat Gjorgji in njegov cstetski idea-

lizcm, nastala smer „naravnosti", realizma v tamošnji „Akademiji

od Sturaka" (1719). Kaicu je „naravnost", to je, zgodovinska istinitost

brez nakita temelj in cilj „Razgovora" (1756, 1759), a národná pesem

nm je sliema poezijc.

Tako je v današnjih hrvatskih dcželah nastala veliká pos vetná
knjižcvnost, in sicer vsaj 350 let prej nego pri Slovcncih, cna izmed

najstarejših novodobnih literatúr. In ta knjižcvnost ni le stará, ampak
tudi „veliká in bogata, kakve nemá nijcdan tako malen národ,

kaošto smo mi, u Evropi." V Lucievi „Robinjici" imamo prvo

posvetno dramo, sloneo na narodnih motivih, v Hektoroviu prvega

pesnika realistine idile, v Zoranievih „Planinah" takoreko prvi

román; Marin Drži prevaja staroklasino dramo in je sam nad vse

plodovit piscc uspelih komedij, tako da zavzema odlino mesto v

zgodovini novoveké evropske dráme. Ranjina prevaja latinské in
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grške lirike, Mrnavi spise prvo dramo iz sodobne zgodovine,

„Osmanšico" (1631) itd. Dubrovník ima že v XVI. stoletju svojo

pesnico, Cveto Zuzorievo, „novo Aspazijo", pa tudi svoja knjižcvna

društva in svoje glediše. — Zakljuna sodba Dreclislerjeva o tej

drugi dobi se glasi: „Drugo doba iirvatske književnosti od humanizma

do prosvetiteljstva, kóje u najveoj politikoj rascjepkanosti i najtežim

prilikama iznosi upravo goleme prosvjetne tekovine, što nijesu moglc

ostati bez znaenja za budunost, svršava u drugoj polovici XVlIl.

stoljea s openom obnemoglošu . , . (Ove) veliké tekovine ipak i u

openoj dekadansi potkraj XVIII. stoljea nijesu izgubljene za bu-

dunost, naroito daleko ve pomaknuta pitanja jedinstvenoga knji-

ževnog jezika, pravopisa i narodnog imena, što je sve konano
riješeno u prvoj polovici XIX. stoljea, u doba prosvjetnog i poli-

tikog preporoda hrvatskog národa , sa središtem u gradjanskoj

Hrvatskoj, koja jediná kroz daleka i teška stoljea našega narodnoga

života sauva stari ustav i misao politike individuálnosti kraljevina

Hrvatske, Slavonije i Dalmacije."

Naglašam to-le zadnjo injenico: preporod XIX. stoletja je dal

Hrvatom za kulturno in nacijonalno središe zemljo in mesto, kjer

v prejšnjih vekih nikakor ni najlepše cvela literatúra, to je Zagreb.

Pri nastajanju nacijonalnih center namre ne odlouje samo kultúrna

tradicija, marve še mnogo drugih momentov. Kaj je bil v srednjcm

veku za Srbe Belgrad in kaj je dandanes? Pruská ni dežela staré

nemške kultúre in vendar Berlin dandanes pomeni v Nemštvu nekaj.

Také empirine istine naj bi uvaževali tisti med nami, ki se drže

v jugoslovanskem pokretu ob stráni, ker se boje, da pri tcm ne

bi prišla povsem do veljave ta ali ona „stará kultúra". —
Vse to, kar sem rekel o kontinuantnosti in veliini staré hrvatske

literatúre, pa velja le za Primorje in Dalmacijo, a ne za Slavonijo,

kjer je turško gospodstvo prekinilo razvoj, in ne za gornjo Hrvatsko,

kjer je razvoj bil podoben slovenskému.

Tu pa se vriva vprašanje, ali ni Drcchsler krivo sloril, da je

po krajinskí moment postavil v drugo vrsto, v prvo pa asov-

nost. Jaz bi storil obratno in zlo bi bilo manjše, nego so ncdostatki,

ki izvirajo iz Drechslerjeve uredbe.

Res je, da sta as in prostor, torcj oba, forma dogodkom;

vpraša se pa, ali je v kakem konkretnem sluaju ustvaril veje raz-

like as ali prostor.

Drechsler je sedemnajsto stoletje dubrovniško odtrgal od truba-

dursko-srednjeveškega in humanistinega šestnajstega stoletja ter ga
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dodal k protireformaciji. Zaenja to poglavje tako : „U doba proti-

reformacije dosegao je Dubrovník zenit svoje sláve i moci" (224);

itatelj uti pri teh besedah, da ima pred seboj pred vsem asovno
razmerje, a ne kavzalnega. Sicer dodaja avtor malo dalje, da je

protireformacija šmátrala za svojo nalogo, v svojem pravcu vplivati

na družabno in javno življenje v Dubrovníku ; a to ni ve direktno

vcrskokonkretni in protireformacije, nego je že oba smer novega

mišljenja, oba kultúrna struja, ki še nikakor ne upraviuje, trgati

Gundulia od velikih Dubrovanov šestnajstega stoletja: Saj smo

tudi v šestnajstem stoletju imeli v Dubrovníku ve kulturnih smeri,

pa jih vendar vkup obravnavamo. Brez dvoma je prisiljeno — zdi

se, da je to util g. avtor sam — „zlatí vek" dubrovniške poezije

spravljati v znak „protireformacije" oziroma pri njega oznabi ope-

tovano in oitno rabiti ta izraz. Njega upravienost pravzaprav ovrže

avtor sam, ko pravi (225): „U Dubrovníku nije bilo pravoga mjesta

nabožno-pounoj protivureformatorskoj knjizi, kakva se razvila u

Bosni, jer se bogati umjetniki svjetovni književni rad XVI. stoljea

u Dubrovníku nije mogao prekiniti ..." (Prim. tudi str. 258.)

e so Gunduli, Buni in Palmoti na eni stráni odtrganl od

Ranjine in Zlataria, so pa na drugi stráni združení z Zadranlnom

Šimo Budinlem, kl je 1583 izdal Kanizijev katekizem (kakor se zdi,

informiran o delu jugoslovanskih protestantov), in jezuit Bartol Kaši,

slovniar in prevajatelj sv. pisma, ki je kot misijonar prehodil ves

Balkán. To in tako delo zares spadá v protireformacijo, a baš zato

ne bi smelo biti mehanino pridruženo poeziji dubrovniški.

Morda je uredba knjige po stoletjih krivá, da imajo pocdina

poglavja znaaj samostalnili monografij ; sama za se so Icpa in

polna vsebine, a manjka jim naravne medsebojne zvezc, oziroma

odlone redakcije v višjo enoto. Zdi se mi, da se je Drcchslerju

zgodilo kakor Gunduliu z „Osmanom" : poedini deli so zelo uspeli,

a celota iz njih ni ustvarjena. Seveda je celotnosti kljubovalo

deloma gradivo samo.

V úvodu sicer upraviuje avtor svoje postopanje, a tam na-

vedení razlogi ne uverjavajo; saj imenuje on sam n. pr. Gundulia

„umetnika renesanse" in trdi, da je ta pesnik le kot mislcc pristaš

protireformacijskih idej (akcija proti Turkom).

Bolje bi bilo, da je Drechsler obdelal književnost „pokra-

jinski", nego tako razcepljeno po stoletjih. Duh aša bi pri taki

pokrajinski uredbi prišel bolj do veljave nego pri mehanini
loitvi stoletij. Ne bi se pri tem g. avtor ni pregrešil proti lirvatski
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enotnosti; saj pravi sam (str. 338, prim. tudi 364), da je lirvatska

književnost do XVIII. stoletja imela pokrajinski znaaj. Seveda bi ne

bilo misliti strogo na politine nieje današnjih provincij.

Drechsler je spisal literaturo Dalmacije in Dubrovníka, gra-

djanske (kajkavske) Hrvatske, Bosne, pozneje Slavonije; mono v

ospredju stoji naravno prvá pokrajina.

Med temi pokrajinami so bile literárne zveze dolgo práv rahle

in se je skoro uditi, da stará dalmatinska književnost, prvá med

slovanskrmi literatúrami one dobe, izdatneje ni segla preko Dal-

macije. Neke zveze je imel z Dalmacijo Juri Zrinski, sin sigctskega

junáka in znan kot pospeševatelj protestantizma v Medjimurju.

Zlatari mu je posvetil svoje prevode (1597). Isteniu Juriju Zrinskemu

je Zadranin Karnaruti posvetil svoje „Vazetje Sigeta grada" (1584).

To sta bili pa prvi dalmatinski knjigi, znani v severnili lirvatskili

krajili, 150 let po prvem procvitu hrvatske književnosti v Dalmaciji.

In še enkrat je rodbina Zrinskih ustvarila zvezo med obema pokra-

jinama. Ban Peter Zrinski (t 1671) je bil sam v Dubrovníku in

njcgova „Adrianskoga mora Siréna" je zbudila „Trublju slovinskú"

Vladislava Menetia, ki je Zrinskega slávil kot „severno zvezdo".

Dalmatinska knjiga je naravno mogla le malo priti v Bosno,

ki je bila turška. Divkovi predela Vetranievo „cerkvcno prikazanje"

:

„Posvetilište Abramovo". Moncjše so bile zveze med Dalmacijo in

Bosno v jezuitsko-franiškanskih protireformacijskili asili že zato,

ker sta Dalrnacija in Bosna s Slavonijo vred spadali k eni Iraniš-

kanski provinciji Pa pa so dalmatinsko-dubrovniški pisatclji ráno

cenili bosenski govor kot najlepší jezik.

Popolné enote ni bilo niti v banovinski Hrvatski. V XVI. in

XVII. stoletju sta v civilni Hrvatski bila takoreko dva národa, „slo-

venskí" ali „slovinskí" in „hrvatski" ; ta-le je bil na jugu od Kolpc.

Seveda so „slovenskí" pisatelji namcnjali svoja dela i „Hrvatom

štokavcem in akavcem" tcr v razlikah nareij niso videli niesar

bistvcnega; tako je jczuit Habdeli namenil svoje „Zercalo Mari-

ansko" „vsem slovenskega in horvatskcga národa keršenikom" in

svoj slovar je izdal v pomo „níladencev hrvatskega in slovenskega

národa". To je tako, kakor je Trubar menil, da bo s svojimi knjigami

mogcl dclovati tudi na Bezjake in „Hrvate", in kakor je Dalmatin

svojo Biblijo akomodiral tudi zanje. im bolj so pa z Zrinskim in

Frankopanom segali v literaturo politini Ijudjc, tembolj sc je

uveljavljalo nad obema dcloma národa ime politine tvorbe, ime

Hrvatske.
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Polititia skupnost je iz „slovenskega in hrvatskega" národa

naredila banovinsko Hrvatsko. S Slavonijo je gornjo Hrvatsko v

XVIII. stoletju vezala deloma tudi cerkvena uredba ; en dcl Slavonije

je namre pripadal k škofiji zagrebški in je bilo Ireba nábožne knjige

pisati ne le kajkavski, ampak tudi štokavski. Na práv enak nain

so se, zlasti ko je za Jozefa II. nastala Notranja Avstrija z enim gu-

bernijem in ko je državna oblast zaela šolske, poscbe tudi veroune

knjige izravnavati, iztoni Štajerci polagoma zlivali s Kranjci.

Teh pokrajin, ki jih druži dandanes hrvatska knjižcvnost, ni

v oni dobi družilo niti iine. V Hrvatskem Primorju in Dalmaciji je

bilo ime hrvatsko, a že v Ualmaciji je bil cesto jezik le „slovinskí",

kakor je še dandanes deloma v Istri. V Bosni je bil jezik „slovinskí"

ali bosenskí, v Zagrebu slovenskí.

Niti kultúra ni bila enotna; tu se je hrvatstvo družilo z itali-

janstvom, tam z nemškimi vplivi, Bosna je bila še bolj pomešana.

Ne moremo nikomur zameriti, e v svojem dúhu obscga prošlost

vseh dežel, ki danes tvorijo enoto, dasi so nekdaj bile prilino

loene; a današnjost nam ne sme motiti pogleda, da bi se ne ozirali

vsaj m.-koliko preko današnjih tudi le asovnih mej. Zdi se mi,

da je Drechsler v svoji knjigi ostal prekonservativen in prezri vse

srbstvo ali pravoslávni del našega národa ter Slovence. Slvar

sama govori proti takému omejevanju. Ravno iz asov sv. Cirila in

Metoda nam zgodovina beleži vest, da so se Hrvati, ki jih je sicer

geografski položaj nove domovine vezal na zapadno kulluro, pri-

klonili k Carigradu ; obratno vemo, da so Srbi dolgo nagibali na

strán Rima.

Zgodovinski je nemogoe strogo deliti Hrvate in Srbe po raz-

liki: Rim, Carigrad. Da, celo ez Kolpo in Sotlo so scgali iztoni

elementi. Národopisci trde, da dolenjsko - kranjski narodni slog

spominja že na iztok; gotovo pa je iztoni arijanizem zasegcl celo

Ptuj na Štajerskem. Biblijski teksti, ki so bili prvotno prevedení iz

grškega, so bili pozneje brez izprememb prenesení v cerkvcne knjige

po rimskem obredu. Zato se po pravici, a zaman vprašamo, zakaj

Drechsler na pr. boscnsko bogomilstvo komaj omení ; srednjí vek

bi nam bil jasnejší, ko bi se polcg glagoljaštva razpravljalo tudi

bogomilstvo — nadalje : zakaj s polnimi naslovi navaja glagolske

protestantské knjige, a cirilskím omení le števílo?

Slino se drží Jagicva- Drechslerjeva „Hrvatska književnost"

tudi do Slovencev. Na pr, se komaj tiká glagoljaštva med Slovencí,

ki sicer ni bilo med njimi avtohtono, a zato še ni manj važno.
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Iz protestantské dobe se razpravlja samo hrvatski dcl, dasi bi

bilo naravno, predvscm govoriti o protestantizmu v slovcnskih

deželah, ker je tu bilo gibanje starejše in ker je preko slovcnskih

dcžel prišlo v današnje hrvatske kraje in — ker so Hrvati in Slo-

venci skupno nastopali. Cesto sem opažal v Slovencih in posebe

oital poedinim slovenskim pisateljem, da o turških vojnah govore

tako, kakor da so SI oveni najve trpeli od njih in kakor da

Turki niso prihajali preko Hrvatske; kvejcmu govore taki pisa-

tclji o „Slovencih in Hrvatih", ko bi pa naravno morali govoriti o

„Hrvatih in Slovencih", kadar govore o turških vojnah. Dr. Drechsler

nas pri protestantskí dobi imenuje v obratnem redu, a baš zato

narobe: „Hrvati in Slovenci", ko bi pa tu moral govoriti o Slo-

vencih in Hrvatih, zlasti v takih obih trditvah, kakor: „Protestan-

tizem nije se mogao slobodno razvijati ni kod Hrvata ni kod

Slovenaca" (195).

Kakor slika protestantizma, tako bi tudi slika protireformacije

le pridobila, ako bi se raztezala tudi na Slovencc; to bi bilo tcm

bolj potrebno, ker je glavni vcrski (proti)rcformator škof Toniaž Hrcn

imel posla tudi s Hrvatsko. Krajaevié se v svojih „Svetih Evangc-

liomih" (1651) sklicuje tudi na propovcdnike „kranjske". Kanizij in

Bellarmin sta seveda tudi v Slovencih igrala svojo vlogo in proti-

reormacijska struja je pobijala narodno pcsem tu in tam, tako jczuit

Bartol Kaši, zagrebški škof Petreti odnosno njegovi pomoniki,

bosenskí franiškan Sitovi Ljubuški (t 1729), ki je pravil v pred-

govoru svoje „Pesmi od pakla" (1727), naj bi rajši nego nekoristne

pesmi o Kraljeviu Marku in Musi Arbanasu in o rujnem vineu po-

slušali Ijudje jokanje in kukanje kristjanov v peklu, ki jih muijo,

davijo, derejo, žgejo in gnjavijo pcklenski vojvode. Lucifer, Maiinun,

Belccbub in ostali nemili vragovi.

Zanimivo bi bilo primerjati nadalje Zoisovo mišljenje in izva-

janja Dubrovana Feriéa v poslanici Spljeaninu Juliju Bajnmontiju

(1799), Feri poje slavo narodni naši primitívnosti, narodnim obi-

ajem, ki jih je treba za vsako ceno ouvati, pa národnému jcziku

in narodnim pesmim ; od istega narodnega govora je treba od-

bíjali vsako tujo natruho, dá, od národa je treba odbijati trgovino

in však stik z velikim svetom, da národ isto ohraní svoje primi-

tivno življenje in obiaje (318).

Ferié je psevdoklasik kot latinskí pcsnik, nagibljc k idili

íer poje, kakor ostali sodobniki, epigrame, prigodnice in poslanice.

Obenem sega v prosvetiteljstvo ter kakor Reljkovi in Obradovi
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prevaja in piše básni — tu bi se dodala lahlío še Slovenca Volkmer

in Jarnik itd. — a ima tudi zveze z romantike, ki želi povratek v

prirodo. Vse te tri struje, ki so si samé na sebi nasprotne, so se

v svoji bledoti odbijale v njegovem delu in v tem oziru nalikuje

Feri našemu Vodniku.

Direktno na slovenské kraje spominja graško vseuiliše, kjcr

je študirala slovenská in hrvatska mládež, Krsto Frankopan s svojo

komedijo, tiskarna Mandcleva in tiskarna jezuitov v Ljubljani, ki

se je prodala jezuitskému kolegiju v Zagrebu, Vitezovi s svojim

odnošajem do Valvasorja in Vitezovi v Devovih Pisanicah, Dal-

matinski pesnik Grabovac in Valentin Vodnik, Kaié Miošié in

„Slovinstvo" v Slovencih itd.

Ne da bi hotel vse to dr. Drechslerju oitati. Uverjen sem, da

je vse to le v zvezi z zastarelim princípom literarnih zgodovinarjev,

da pišejo ekskluzivno slovenské ali ekskluzivno hrvatske oziroma

srbské literárne zgodovine. Ne samo milje nas veže, temve cesto

tudi isto konkrétni pojavi, a vsekakor je z metodinega stališa

priporoati primerjanje pojavov na sosednih teritorijih radi jasnosti

dejstev in radi — bodonosti.

Kakor nam je Drechslerjevo veliko delo dobro došlo, móram
rei, da bi slúžilo Slovencem še mnogo bolj, ko bi se iz nje

mogli pouiti tudi o srbski literaturi, Kje, oziroma odkod naj

se necirilski Slovenci poue o srbskih stvareh, c ne iz hrvatskih

knjig? Zagreb ne sme pozabiti, da bo tem bolj srcdiše Jugoslo-

vanstva, im ve bo nudil.

Opozarjal bi prijatelja Drechslerja na to, kar trdi sam o lite-

raturi v Bosni v XVIII. stoletju, eš, literarno delo je takrat malone

vse zaspalo, „a drugae tudi ni moglo biti, odkar je Bosna prestala

biti matica franiškanskega reda v naših krajih, ostavljena sama

sebi, brez jajih zvez s sosednimi zemljani . .
."

On, ki je takorcko za stoletnico našcga Valentína Vodníka

postal iz Drechslerja Vodnik, bo lahko stopil preko provincijalnih

mej in svoje bogato delo posveal tudi Slovencem, kakor je to storil

že opetovano.
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Jos. Skrbinšek:

eška krajevna imena v slovenšini.

Vpraških „Narodnih listih" sem ital opazko, da dclajo slovanská

krajevna imena eskému asopisju težave, ker se mnogokrat

rabijo nemška imena namesto pristnih slovanskih. Isto velja tudi za

Slovensko žurnalistiko; saj si glasila politinili strank vasi oitajo

celo nevednost domaih imen. Kaj uda, da se tem liuje godi v

slovenšini na primer eškim imenom, ker smo jili v šolskih klopeli

slišali le po nemško

!

Pa to ni edina hiba, Ce nam je tudi znano pravo eško ime,

glasee se popolnoma drugae nego nemško, grešimo še potem

cesto proti slovnici, ker napano sklanjamo. In ravno tej drugi

napaki posveam naslednje vrstice.

Kaj bi rekel Slovenec, ako bi kdo trdil, da sta Ptuj in Celje

ženskega spola? Ptuj je majhna, Celje je lepa . . . ital sem také

rei že vekrat v eških listih in celo v neki praški reviji, kjer je

zakrivil to pregreho slovenskí sotrudnik. Kako je prišel do tega?

Dotini gospod zna dobro eški in znano mu je, da so v tem jeziku

krajevna imena mehkih debel rada ženskega spola : Boleslav (prvotno

Boleslav == slov. Boleslavj), áslav, Pfíbram (prvotno Píbram =
slov. Píbramj), Chrudim, Jaromé, Olomouc, Dobfíš i. t. d.

Ali bi se ne zavzel Slovenec, ko bi slišal, da se na Jesenic/

na Gorenjskem križata dve železniški progi, da je rajni dr. Jos.

Vošnjak umri na Visolah pri Slov. Bistrica/?? Ednina in množina sta

torej tudi uvaževanja vredni. Ni drugae me ni dirnilo asopisno

poroilo, da je podpornému društvu za slovenské visokošolce v Pragi

podelil denarno podporo okrajni zastop v RoudnicaÄ na eškem,
namesto v Roudnic/. Jasnosti primanjkuje torej na obeh straneh.

Hoem podati navodilo, kako nam je ravnati s eškimi kra-

jevnimi imeni. Kar se tie imenovalnikove oblike, je upravicna

zahteva, da naj ostane kolikor mogoe neizpremenjena, in kjer je

izprememba potrebná, n. pr. v konnicah, naj ne bo preve radi-

kálna. Tako bo Plze v slovenšini Plzenj, ne pa Polzenj, Cheb
ostane Cheb, ne pa Heb, Nymburk ni predrugaiti v Nimburk,

Nemecký Brod bo po naše Nemški brod. Uherské Hradište = Ogrsko

Hradiše, Královské Vinohrady = Kraljevski vinogradi , Brezové

Hory = Brezové gore, Vrchlabí = Vrchlnbjc, Skalice = Skalica, e
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je konnica -ice ednina, v množini pa ostane prvotná oblika, kakor

Budéjovice i. t. d. Tudi ehi si dovoljujo isto s slovenskimi imeni,

ko jim je naša Gorica s eško omehano ali preglašeno konnico

Gorice, iz Ljubljane so naredili Lubla. V prilagojenju tujih imen

nismo dosledni niti Slovenci niti ehi, ki govorijo in pišejo Gorice,

ne Horice. Spol pa je brez tehtnih razlogov nedotakljiv, eprav
se vasi protivi domácemu utu.

eška krajevna imena so samostalniki in pridevniki. V okle-

pajih stoje eška in pa nemška imena, kjer jih je treba.

1. Po vzgledu „riba" se sklanjajo: a) ženská edninska imena

na -a: Praga (Pralia), eška lipa (eská Lipa, Bôhmisch-Leipa),

Kuta gora (Kutná Hora, Kuítenberg), Polika, Moravská Ostrava

(Mährisch-Ostrau), Opava (Troppau), Jihlava (Iglau), Sobotka, Sázava,

Bfíza; — b) edninska imena na -é in e, ki je postalo pri mehkih

deblih iz starejšega -a : Michla (Michle), Chuchla (Chuchle, Kuchel-

bad), Béchynja (Bechyné, Bechin); sem spadajo posebno edninska

imena na -ice: Roudnica (Roudnice, Raudnitz), Jilemnica (Star-

kenbach), Sušia (Schuttenhofen), Breznica, eška Skalica i. t. d.

c) množinska ženská imena na -é ali -e, -y, posebno na -ice : Ma-
rijanske Laznje (Mariánské Lázné, Marienbad), rod. Marijanskih

Lazenj, Franiškove Laznje (Františkovy Lázné, Franzensbad), Pod-

aple (Podaple), Brezové gore (Birkenberg), Kašperske gore (Kaš-

perské Hory, Bergreichenstein), Teplice, Hranice (Mährisch-WeiB-

kirchen), Budéjovice (Budweis), Domažlice (Taus), Horaždovicc,

Horice, Pardubice, Prachatice, Strakonice, Vršovice, Litomice, (Lcit-

raeritz) i, t. d.

Le nekoliko množinskih imen na -ice je v ešini ženskcga

spola, kakor Teplice, Hranice; veina jih je moškega. Prvotno se

je imenoval kraj po prebivalcih, n. pr. Pardubici; sasoma je prešlo

ime živili bilij, prebivalcev, na naselbino, neživo bitje. To pa ima

v ešini v množini pri mehkih deblih konnico -e. Odsihdob se

glasi imenovalnik Pardubice. Sklanjatev je seveda moška: rod. Par-

dubíc, daj. Pardubicum, tož. Pardubice, mest. Pardubicích, or. Par-

dubici ali pa, kar je za nas jako važno, novejša, tudi v književni

jezik sprejeta oblika Pardubicím/, toraj z žensko konnico. Zatc-

gadelj smerno, mislim, v slovenšini smatrati vsa množinska imena

na -ice za íeminina, ko nam že gre drugi eški orodnik sam na roko.

Iz eškega imcnovalnika na -ice ni jasno, ali je ime edninsko.

Uradniki, proícsorji in uitelji, ki morajo v uradnih listinah in izpri-

evalih rabiti strogo pravilne oblikc, se zatekajo v dvomnih sluajih
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k Ottovemu Náunému slovníku, ter stikajo v tekstu po sklonili, ki

se na njih spozná število.

2. Po vzgledu „trávnik" se sklanjajo : a) moška edninska imena,

kakor Bencšov (Beneschau), Beroun, Brandys (Brandeis), Brod,

Králové dvor (Králové Dvur, Kôniginhof); oblika Kraljev dvor bi

bila napana, ker je Králové edninski svojilni rodilnik = Kraljice

dvor, Králové se torej ne sklanja, ampak le dvor, in zato pišimo

in govorimo tudi v slovenšini tako. Na eškem pa je še pri Be-

rounu kraj Králuv Dvur, ki je po naše pravilno Kraljev dvor. Isto

velja o mestu Králové gradec (Králové Hradec, Kôniggrätz), ki ga

ravno tako napano imenujemo Kraljev gradec. Še nekoliko imen:

Jindfichov gradec (Jindi'ichuv Hradec, Neuhaus), Jiín, Karlín (Ka-

rolinental), Kostelec, Mélník, Náchod, Pelhfimov (Pilgram), Rakovník

(Rakonitz), Rychnov (Reichenau), Terezin (Theresienstadt), Hodonín

(Gôding), Kyjov (Gaya), Pferov (Prerau), Prostejov (Prossnitz), Vyškov

(Wischau), Zábi'eh (Hohenstadt), Nový Jiín (Neutitschein), Joscfov

(Josefstadt), Krumlov (Krumau), Horšov Týn (Horšuv Týn, Bischof-

teinitz), Bor (Haid), Cheb (Eger), Jáchymov (Joachimstal), Cho-

mútov (Komotau), Žatec (Saaz), Most (Briix), Duchcov (Dux), Déín

(Tetschen), Téšín (Teschen), Loket (Elbogen), Liberec (Reichenberg),

Jablonec (Gablonz), Broumov (Braunau), Trutnov (Trautenau), Vim-

perk (Winterberg), Šumperk (Schônberg) i. t. d.; — b) množinska

imena moškega spola na -y, ki je konnica za neživá bitja pri trdih

deblih, na pr. Kladruby (Kladrau), Rokycany (Rokitzan). V sloven-

šini je nepotrebno nadomešati eški y z /, ker se oba enako izgo-

varjata. eška sklanjatev je ta-le: imen. in tož. Kladruby, rod. Kla-

drub, daj. Kladrubm, mest. Kladrubech, or. Kladruby. V rodilniku

se je ohranila stará oblika brez konnice -úv, slov. -ov ali -ev.

Istotako smemo v slovenšini rabiti krajšo obliko, ker imamo tudi

sami nekaj takih množinskih genitivov: las, mož, rob, konj. Mi

torej sklanjajmo: Kladruby, Kladrub, Kladrubom, Kladrube, Kla-

drubili, Kladrubi; dalje: Klatovy (Klattau), Louny (Laun), Podébrady,

Podmokly, rod. Podmokel (Bodenbach), Nepomuky, Karlovy Vary,

rod. Karlovih Var (Karlsbad), Podbofany (Podersam), Velvary (Wel-

warn), Volary (Wallern), Hradany (Hradschin) i. t. d. Vsa ta imena

so bila prvotno imena stanovalcev, v ešini torej Kladrubi, pozneje

šele Kladruby, kakor Pardubici — Pardubice.

3. Po vzgledu „mesto" se sklanjajo imena na -o, kakor Kladno,

Mýto (Maut), Brno (Brunn), Jevíko (Gewitsch), Stfíbro (Mies),

Blansko, Bílsko (Bielitz), Znojmo (Znaim) i. t. d.
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4. Po vzgledu „polje" imena srednjega spola a) na -é in -e:

Ogrsko Hradiše (Uherské Hradište, Ungarisch Hradisch), Sveto

polje (Sväté Pole) ; b) na -í, ki mu odgovarja v slovenšini -je

:

Ustje (Ústí, Aussig), Vrchlabje (Vrchlabí, Hohenelbe), Valaško Me-

zifije (Valašské Mezifíí, Walachisch - Meseritsch), Novo Strašecje

(Nové Strašecí, Neustraschitz) , Jezerje (Jezeí), Veselí -Mezimostje

(Veselí-Mezimostí) i. t. d.

5. Po vzgledu „nit" se sklanjajo ženská imena mehkih debel,

n. pr. Píbram, Plzenj : im. in tož. Píbram, Plzenj, rod., daj., mest.

Pfíbrami, Plznji (kakor povodnji), or. Píbramjo, Plznjijo; dalje

:

Zbraslav (Kônigsaal), áslav, Boleslav (Mladá Boleslav, Jungbunzlau),

Sobéslav, Beclav (Lundenburg), Kouim, Vlašim, Chrudim, Boh-

dane, -ni, Tfebí (Trebitsch), Pelou, Tel, Dobíš, Hluboš, Lito-

myšl (Leitomischl), Olomouc (Olmíitz), Kroméfíž (Kremsier), Jaroméf,

Chocenj (Choce, Chotzen), Kadanj (Kadan, Kaaden), Tebonj (Ti'ebo,

Wittingau), Libenj (Libe, Lieben), Uhrinéves i. t. d.

S temi imeni se v slovenskem asopisju najbolj kruto ravna,

ker se navadno rabijo kot maskulina : v Píbramu, iz Pfíbrama,

namesto v Píbrami, iz Píbrami. V ešini so ženskega spola in ni

vzroka, da bi jih v slovenšini preoblekli v moškega.

Sklanjatev po vzgledu „nit" sicer ni popolnoma pravilna, ker

se v ešini sklanjajo ta imena po mehkih a-deblih kakor „duše"

(namesto duša): im. in tož. Píbram, Plze, rod. Pfíbrame, Plzne,

daj. in mest. Píbrami, Plzni, or. Píbramí, Plzni. Imenovalnik nima

prípone, kakor v slovenšini cerkev namesto cerkva. Tožilnik je v

obeh jezikih enak imenovalniku, rodilnik torej pravilno Píbrame,

Plznó kakor duše, konnice ostalih sklonov pa se strinjajo s kon-

nicami ženské i-deklinacije. To je povzroilo pri národu napano
mnenje, eš da mora rodilnik imeti konnico -i, torej Pfíbrami. V
resnici národ tako govori, pa le pri ženskih imenih na -v in -m,

torej: do Píbram/, z Boleslav/, ali do Plzne, z Jaroméfe, od Olo-

mouce i. t. d. Ta po napani analogiji utvorjeni genetiv na -i je

prešel iz nareja deloma tudi že v književni jezik, eravno z zgo-

dovinskega stališa ni upravien. Ker nam torej ešina sama podaja

rešilni drog v podobi rodilnika na -i, mislim, da nam nikdo ne bo

zameril, e bomo sklanjali vsa ženská soglasniška imena po i-de-

klinaciji. Za vzgled „cerkev" se ne moremo odloiti, ker sklanjamo

tako le samostalnike na -ev, ne pa tudi na -v ali celo na -m. itatelj

naj še pomisli, da sta slovenská „povodenj" in eška „povode"

istovetni; vendar spadá naša povodenj k i-deklinaciji, eška povode

„Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. G. 19



282 J. R. Glaser: Polcten popoldan.

pa k meliki a-deklinaciji brez konnice. Rodiliiik se torej glasi v

slovenšini povodnji, v ešini pôvodné, ne pa povodni. Iz tega sledi

analogija v edninskcm rodilniku : . Plzne — slov. Plznji.

6. Nekoliko imen ima obliko pridevnikov na -ý, á, é, kakor

Slaný (Schlan), Tebová (Triibau), Vrané. V imenovalniku in tožil-

niku ne izprcminjajmo -ý morebiti v slovenski -i, ker je izreka obeh

istá ; Ic iniena srednjcga spola na -é je treba prilagoditi slovenšini

s konnico -o, rod. -cga, naniesto -é, torej Vrano, -ega. Prvotno

so imeli taki kraji imena, obstojea iz pridevnikov, ki so se oliranili,

in samostalnikov, ki so se sasonia zanemarili ali pozabili. N. pr.

Slaný prame, t. j. Slani vrelec, stndenec. Še zdaj pria latinski

nápis, da je tam báje izvirala slaná voda; tckom stoletij pa je v

njej soli zmanjkalo in zdaj tee navadna. Stará ženica, ki je prišla

po studennico, mi je pravila, da je iz nje izborna káva. Skla-

njatev je pridcvnika : Slaný, Slanega, Slanému, Slaný, Slanem, Slanim
;

— Tebová, Tebove i. t. d. kakor v slovenšini Vransko, -ega. Dalje

moškega spola, n. pr. Jesený ; ženskega Hluboká (Frauenberg pri

Budéjovicah), Blatná, Teplá (Tepl pri Marijanskih Laznjah), Planá

(Pian); srednjega spola Jílovo, (Jílové, Eule), Jablonno (Jablonné,

Deutsch-Gabel), Hostinno (Hostinné, Arnau).

Potrebovali bi eško-nemški in nemško-eški seznam krajevnih

men z oznabo spola in sklanjatve in sicer le onih imen, ki so

sedeži državnih úradov ter industrijskih podjetij in rojstni kraji eškili

zaslužnih mož na eškem, Moravskem in v Šleziji.

J. R. Glaser:

Poleten popoldan.

Oediva v senci sama

in vse je tiho nad nama —
le veter rahlo skozi les

od smrek in hoj v višavi

vonj krepak k nama plavi,

le veter žubori prek brez

in hlad njegov tee na naju —
vse tiho v najincm kraju . . .

In že je Ijubezen kot kaplja vedno težja,

in rada bi tvojega obrežja.
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XVIII.

K amen v mlinu mclje, kar se mu naspe. V zadnjcm zvezku

Carniolc (str. 98 nasl.) mi je pod naslovom „Imenoslovne rtice"

g. R. P. zopet nasul na žrnevni kame kritike vrhano merico mletve.

Kakor se nerád iznova lotim že premletih in zame pravzaprav re-

šenih vprašanj, vendar se ternu ponovnemu premlevanju ne morem
lahko izogniti, ker je brati v dotini repliki nekaj meni podtaknjenih

trditev, ki si jih ne smem pustiti kar tako meni ni tebi ni pod-

takniti, — je tudi vmes tako zasukana trditev, ki takoreko mene
dolží istega pregreška, namre podtikanja, — in tako zasukanega

oitka ne morem pustiti, da bi obvisel kot pega na šitu pisatelj-

skega mi poštenja.

Gosp. R. P. pravi v Carnioli, da je po mojem mnenju treba

pisati Ribi.nca, Bisf.rca namesto Ribnica, Bistrica, njegovo mnenje

pa da je tému diametralno nasprotno — ter mi oitá, da sem še

pred štirimi leti bil vnet za Résnico proti Résenci, zdaj pa da sem

mnenje menjal — ali iz preprianja? ali pa iz kl j ubo valnosti.

V tistem namigu na neko umišljeno mi kljubovalnost, ki hoe báje

za vsako ceno samo izpodbiti názore g. R. P. — pa magari s pre-

sedlavanjem — v tistem namigu bi mogel videti kveemu neko

nenavadno drzovitost, da ne reem nesramnost. Popolnoma brez

vsake svojeglavnosti menda ni nihe, dokler svoje zmote jasno ne

uvidim, seveda tudi jaz ne, — vendar mislim, da je dobro, e lovek,

predno to nakazno lastnost drugim oitá, najpoprej natanno izpraša

svojo vest in da potem, e zapazi, da je sam zelo zapleten v to

slabost, vsako tako oitanje kar opusti. Dalje tudi mislim, da je

moja — recimo z g. R. P. kljubovalnost — v lanskih sestavkih „o

krajnih imenih" práv jasno veljala neupravienim trditvam zato, ker so

te po mojem preprianju krivé, ne pa zato, ker so njegove; kaj

me briga, kdo trdi, kaj se trdi, mi je važno. Ko sem torej videl tisto

razglašanje na debelo poez odmerjenih pravil, s tistim brezizjemnim

„nikdar, vedno" opremljenih, s tistim samozavestnim „brez-
dvomno, jasno, oividno" našopirjenih, tedaj se mi je za-

zdelo potrebno, da se tému modrovanju uprem — in upri sem se,

pa si še domišljam, da sem se upri s precej jasnimi razlogi, ki so

morda vendar vsaj pri nekterih razboritih itateljih obveljali; obža-
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lujem, e gospoda R. P. z njimi niseín mogel prepriati. — e
torej práv iiiiriio in pazljivo preberem tistc lanské sestavke v Ljub-

Ijanskem zvonu, ne morcm zaslediti nobenega poscbncga nienjavanja

ninenja — ter inislim, da sem v celoti svojih razlag vedno enako

trdil, da zahteva liistorini naš pravopis oblike Bistrica, Résnica,

Ribnica . . . prostonarodno pravoreje pai da se ni ne protiví oblikam

Bístrca, Résenca, Ribenca . . . oziroma, da se sufiks „-ica", e n i

naglašen, gladko ujame s sufiksoni „-ica" (i.Uii), da bi torej po-

temtakem pravzaprav te oblike ravno tako lahko pisali, kakor one,

da jih pa zanimo v kiijigi tudi res pisati, tega pa nisem, kolikor

se vem spominjati, nikoli nikjer zaliteval. e torej kdo ali tvrdi ali

trdi, da zahtevam jaz pri Ribnici kako izpremembo dosedanje pisave,

da hoem namesto književne Ribnice tudi v naši knjigi spravili v

veljavo bolj domao Ribenco, mi menda nekoliko preve p od tiká.

Moje geslo v takih vprašanjih je „quieta non movcre". e sem pa

res v svoji dremijivosti kedaj kaj takega zahteval, naj se Bistrica in

Ribnica zamenjata z Bistrco in Ribnco (g. R. P. tvrdi, da to za-

htevam!), — tedaj ponižno prosím, naj se mi ta gotovo v polsnu

izražena zahteva izpregleda in pozabi, kajtí na polsanjaa se ní za-

našati. — — Toda bodimo resní! O em se je prerekanje naše

zaelo? Pôvod je dala nepremišljena trdítev: „Nastavek -ica (i.ua) se

nikdar ne nahaja v krajevnih imenih." Tému nasprotujc dejstvo, da

kar je mogoe pri navadnih apeiatívnikíh, mora bití mogoe tudi

pri lastnih imenih. Po Miklošievi primerjalni slovnici (11, 315) pa

napravlja sufiks „-ica" (i.na) iz ženskih i.-debel [xjmanjševalnice

n. pr. kadca (mala kad), klopca (nizka klop), vrvca (drobná vrv).

Enako torej tudi v krajnih imenih : Rebrce (vélike in malé), Strmca

(mala strm). Ravenca (mala raván), Lokevca (mala lokev). e imamo

torej poleg „raven, ravni" tudi vsporednico „ravna, ravne", imamo
seveda tudi dve vsporedni manjšalnici „rávenca" in „ravníca". Prvo

imamo menda v imenu „Rávnace" pri Suhorju onstran Gorjancev,

t. j. Rávence (i'áiM.Hiouc), drugo v imenu „Ravnica" pri Blokah. Po

Miklošiu sta se v tej toki ravnala tudi Pleteršnik in Levec (pravilo

424). — Dalje se dá konštatirati, da se tem manjšalnicam od ženskih

i.-debel po prostonarodni izreki približujejo tudi vsi samostalniki na

-ica (uiu»), e je ta sufiks nenaglašcn. Tako smo torej bili prišli do

oblik Ribnica (Ribenca). — Prim. l.jublj. zv. XXXIII, 75, 153, 550.

Napravimo malo primero med izvajanjcm in sklcpanjem v

enem in díugem sluaju. Trdil sem, da nenaglašcni sufiks „-ica"

v prostonarodni izreki velja za „-bn;i", pa da bi lahko pisali v takih
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primcrili prosti „-ca", níseni pa rekel, da ga píšimo tudi tam, kjer

se je sufiks „-ica" že udomail. ahko bi pisali „Oselca, Ríbcnca",

ker sino se pa oblikam „Óslica, Ríbnica" že privadili, nam ne káže

novotariti ter ostanimo pri starem, in práv tako mislim, da bi tudi

lahko ostali pri obliki prostonarodne izreke, kjer je bila ta došlej

v navadi, zlasti tedaj, e nam ni jasná etimologija im.ena. Cemu bi

novotarili z oblikami Kóina, Ráina, Skarúina, namesto obiajnih

oblik Kona, Rana, Skaruna — in Kílovie, Volávie, Vévie na-

mesto dosedanjih Kilove, Volave, Veve . . . . e niti ne známo

razlage imen. e torej g. R. P. pravi, da je po mojem mnenju

treba pisati Ribenca, Bistrca . . . ., tedaj mu za odgovor ne bom

zadirno klical : „Kje sem jaz kaj takega trdil? Obrekovanje !" Na

vse zadnje bi se iz mojega besedovanja dalo morda kako kaj tacega

tudi sklepati in po ovinkih izvajati. Torej odjenjam!

Zdaj pa poglejmo drugi sluaj. G. R. P. je pisal : „Nastavek

-i,ca se nikdar ne nahaja v krajevnih imenih, krajevna imena obrazuje

samo konnica „-ica", ki pomenja kraj, kjer se kaj nahaja, ali kraj,

ki je koga svojina, n. pr. Glinica je kraj, kjer je glina". Jaz sem

proti ternu naglašal, da -ica nikakor ni lokalen sufiks, kakor n. pr.

„-ava" (dobrava, cikava, pušava), „-ina" (dolina, planina, jázbina),

„-iše (kopiše, križiše, laniše), „-lo" (pojilo, poivalo, znojilo). To

moje naglašanje se mi je zdelo naravno in proti omenjeni razlagi

popolnoma upravieno. Toda glej ga šmenta !
— Pride replika in

s sapozapornim ogorenjem vpraša : „Kje sem jaz tvrdil, da se

izvaja iz samega imena z nastavkom „-ica" lokalno ime? Jaz sem

samo tvrdil, da je glinica kraj, kjer se nahaja glina, in ni ve". —
Jaz obrekovalec ga pa kar na celem obdolžim, da je trdil, da „sa-

mostalnik -j-íca" dá lokalno ime. — Kajne, tistega razlaganja »kra-

jevna imena obrazuje samo konnica „-ica", k i pomeni kraj . ..«

nikakor ni mogoe tako razumeti, kakor sem ga razumel jaz? tako

razumevanje je res golo zavijanjc in podtikanje kali. — e pravi kdo

„konnica -ica pomeni kraj", tedaj je to po mojih mislih práv toliko,

kakor „konnica -ica je lokalen sufiks". Ravno to pa ni res, ampak

konnica -ica ali feminina deminuira ali pa moška imena pofemininja

ali pa pridevnikc posubstantivlja.

Vasih pa tudi sofisterija vscga ne zagladi in ne zakrije —
in e sem kaj nepremišljenega trdil, je bolje molati in si tono
zapomniti popravljeno razlago, nego pa nerodno se zagovarjati „Jaz

tega nisem trdil". In g. R. P. bi bil menda tudi bolj modro storil,

da bi bil svoj protest „tega nisem tvrdil" lepo zamolal, kajli v
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bescdali „konnica -ica po m en i kraj" je vcndar dovolj jasná
trditev. Jasnejše trditve za pôvod mojemu oitanju pa ni potreba.

—

Pri razlagi „Glinice (glinnice)" torej ni dremal bonus Homcrus,

pa pa je dremal Zoílus Horneromastix, e že mora biti malo dre-

manja. G. R. P. povdarja tudi, da njegova zaliteva, da mora

stati pred sufiksi -ca (-ce), -a (-e), -na (-ne) vselej tudi i, da je

tedaj popolni sufiks vselej le -ica, -ia, -ina, nikdar pa ne -ca,

-a, -na — da ta zahteva ni nobeno novotarstvo, ampak samo „re-

stitutio in integrum". e bi bilo to res, bi slovnice sploli ne

smelé poznati sufiksov „-bca, -i.na" za noben sluaj, kajti kar je

mogoe pri apelativnikih, je v enaki meri mogoe tudi pri krajnih

imenih. To stoji! Lepa „restitutio in integrum" bi bila to, e bi po

zahtevi g. R. P. namesto Borca, Feva, Dava, Ljupa . . . zaeli

pisati Bória, Févia, Dávia, Ljúpia — in e bi zaeli izpreminjati

Braslove, Vikere Zvire ... v Braslovie, Vikerie, Zvirie itd. Sploh

vidimo v pisavi g. R. P., da je zelo vnet za „restitutio in integrum"

in za vsporedno z njo lagotnost izgovarjanja. „Vzgubiti in vzpodbiti,

vtorej, navsproten, vspromeniti (namesto izgubiti, izpodbiti, oziroma

zgubiti, spodbiti, torej, nasproten, izpremeniti ali spremeniti), dalje

tvrditi za trditi, povskusiti za poizkusiti ali poskusiti" to so samé

také blagoglasne obnove. Res, e bomo slovenšino še nekaj aša
tako blagoglasno obnavljali in navstromno vsprominjali, bojim se,

da bo kmalu podobná svraki, a ne samo svraki s pavovim perjem,

kakor praví g. R. P., ampak tudi sraki s srajim in vranjim gra-

kanjem. — Le tvrdo vtorej, da se nam s prelagotno gladkobo pisave

še znaaj ne pomehkuži! Obnavljatelji prvobitnih oblik ali oblikov

bodo seveda kmalu zaeli pisano gledati vsakdanje také besede,

kakor so n. pr. preska, zaska, zátka, pria, socka i. t. d. Oblika

(Form) in izreka (Aussprache), ki sta tudi v nemšini fem., ne veljata

ve, vspromenili so jih v „oblik, izrek (Ausspruch)". „Toka" in

„toen" tudi ne veljata ve, „taka" (da vsaj nekoliko spominja na

taico — Pfôtchen) in „taen" se imata glasiti. Glede „take" je

sicer stalo (Cvetje VIII, 5) upravieno vprašanje, zakaj bi se ogibali

pike, toda tonosti pa vendar ne moremo lahko zamenili s pi-

nostjo — in meni se zdi, da je pravo pogodil Pleteršnik, da je

(II, 673) sprejel obliko „toen". — e torej brez mnogih pomislekov

rabimo „múka" (Qual) in ne vpoštevamo oblike „moka" (M*i.a), e
pravimo „Tržaška luka" brez ozira na obliko „loka" (.iRKn), emu
bi ravno pri „toen" še pomišljali? — Sicer je pa „restitutio in

integrum" dosti težavno geslo, — to vé tudi Perovšak s Perovega.
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5.

Oljubezcn, ki objemlješ iovcška srca in jili družiš v sladkih

sanjah, kako udná je tvoja sila, ki ocm vzame vid in ustom be-

sedo! Kakor slcpi so oni, ki Ijubijo in ne vidijo sveta okoli sebe, kakor

ga vidijo drugi, anipak se jim káže mnogo lepši, sanjam podoben,

zato ne vidijo v njem ni zlega in slabega. V svojih srcili zautijo,

da je življenje neskonno lepo in da hrani v scbi nebeško sreo.

Ko pa hoejo govoriti o tej srei, zapazijo, da nimajo besedi, s

katerimi bi govoriii o nji. Tako se je zdelo Avreliju naenkrat, da

se je svet okoli njega izpremenil. Vsa družba, ki ga je obdajala,

se mu je zdela popolnonia drugana, vsi obrazi okoli mize so se

smejali z odkritosrnim smehom in iz vseh oi je sijala srna do-

brohotnost. Lúi na steni so bolj jasno svetile in po visoki dvorani

so se razlivale barve kakor pisani žarki in se strinjale v arobne
kolobarje, ki so obdajali vse obmizje kakor venec, spleten iz solnnih

žarkov. Avrelij je util, da je srce napolnilo mogono ustvo, ki

želi objeti ves svet in izpregovoriti nebeško lepe besede. Toda ko

je pomislil, kako bi izrekel one besede, ni našel v vseh jezikih, ki

jih je znal, izraza za veliko ustvo, ki je ležalo globoko v srcu. Zato

Avrelij ni z nikomer govoril, ampak je mole iskal besedo, ki jo

razodene gospe Ani, kadar vstanejo od veerje in zanejo razgovor,

V tem ga je zmotil mestni svetovalec, ki je sedel ob njegovi

straní; prijel ga je za roko in rekel:

,,Zdi se mi, dragi gospod, da tudi vi premišljate o pesmi, ki jo

je zložil naš veleueni gospod profesor Grizelius kneginji na ast.

Vi ste študent in študentje imajo mnogo aša, da se bavijo s pesniki."

„Res," je odgovoril Avrelij, „pesem našega profesorja je bila

zelo lepa. Vredna je bila visokega gosta, ki šedi med nami."

„Toda meni je bolj ugajala beseda, ki jo je izpregovoril

gospod Terramyszka, kajti taká beseda prinese smeli na ústa in

dobro voljo v srce."

„Tudi taká beseda je primerna in potrebná o pravem asu,"

je rekel Avrelij. „Priznati, se mora, da ni najlažja stvar, izpregovoriti

o pravem asu pravo besedo."

„Imate práv, mladi gospod," je rekel mestni svetovalec, „kar se

mene tie, móram priznati, da za také stvari nimam daru."
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„Tudi mcni se zdi, da je treba k tému mnogo vaje."

„Vi ste mladi in se lahko še vsega nauite. Vidi se vam, da

ste še tuji v višji družbi, kjer je predvsem treba pravé zgovornosti."

Tako se je nadaljeval pogovor. Avrelij je odgovarjal nepre-

mišljeno na vprašanja starega gospoda svetovalca, pri tem pa je

gledal ez mizo gospo Ano, ki se je pogovarjala s svojim soscdom.

Gospa Ana je utila na obrazu Ijubezni polne poglede študenta

Avrelija, bila je vsa zardela in se ni upala ozreti vanj. Tudi nji se

je godilo kakor študentu Avreliju : srce ji je bilo nemirno in glas

se ji je tresel. Ko je gledala po zbrani družbi, ni videla nikakiii

obrazov, ampak se ji je povsod kázala njegova lepa, veselá glava

s košato frizuro.

„Gospod, ki šedi nasproti vam," je rekel mestni sodnik gospe

Ani, „se mi zdi še mlad plemi, ampak meni ugaja."

Gospa Ana se je teh besedi ustrašila, kajti bála se je, da je

mestni sodnik uganil njene misii.

„Tudi meni je mladi gospod neznan," je odgovorila, „gotovo

je še študent in se pripravlja za dvorno službo."

„Naše mesto se more ponašati s svojimi uenjaki in pcsniki,

tudi mladina obeta najbolje . .
."

„Da," je rekla gospa Ana, „v vsem se káže, da se goji veda in

umetnost."

„Ali se vam ne zdi, da je bila kneginja zelo ginjena?" je

vprašal mestni sodnik.

„V gotovih trenotkih so naša srca bolj dovzetna za lepe be-

sede," je rekla gospa Ana.

„Posebno, e prihajajo iz srca," je dostavil mestni sodnik in

se je ozrl k svojemu sosedu na desno, ki ga je vprašal nekaj po-

tihoma na uho. Gospa Ana se je ozrla na študenta Avrelija in je

utila njegov vroi pogled. Gledala ga je vdano in mu je hotela

rei lepo besedo, toda njene ustnice so tiho zatrepetale. Zaslišala je

za seboj svoje ime.

6.

Kneginja, še vedno obdana od gospodov, se je zanimala za

posamezne osebe in je že dolgo opazovala gospo Ano, ki se ni

menila za to, kaj se godi okoli kneginje. Zato je vprašala gospo

de Chariipillon, kdo je ona dáma, ki šedi na koncu vrste.

„Zdi se mi," je rekla, „da je ponosna na svojo krasoto, kajti

ogiblje se naše družbe. Ali je morebiti užaljena, da je tako dale

njeno mesto."
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Gospa de Champillon se je primaknila h kneginji in je zaše-

petala na uho:

„To je gospa Ana, žena dvornega služabnika. Pri veliki voj-

vodinji je izgubila milost in ne sme na dvor."

Kneginja se je ozrla.

„Pri vhodu v grád se mi zgodil neljub sluaj, da sta se koiji

zadeli."

„To je grozno", je vzkliknila gospa de Champillon, „to ni

bil sluaj."

Kneginji se je zmrailo elo.

„Želela bi pozncje govoriti z njo," je rekia in se obrnila v

drugo strán.

Ta pogovor so slišali nekateri dvorniki, ki so stali v bližini;

toda gospa Ana je vse tako oarala s svojo krasoto, da niso verjeli

pripovedovanju gospe de Champillon; tudi gospod Terramyszka je

oznail oni sluaj za konjske kaprice, zato ga je kneginja nemilostno

pogledala. Edini gospod de Champillon je govoril o tem z drugimi

in je glasno ponavljal ime gospe Ane. Gospa Ana je slišala pogovor

in je slutila nakane svojih sovražnikov; toda v tem trenutku se ji

je zdelo, da vidi pred seboj študenta Avrelija v vsej njegovi šili in

je upala na njegovo pomo. Zautila je, da je na vsem svetu sama,

edini on ji je blizu, popolnoma blizu. —
Med tem so zaropotali sedeži, kajti kneginja je vstala. Hotela

si je odpoiti v krogu dam in želela govoriti z nekaterimi osebami.

Vsa družba se je kneginji priklonila in veerja je bila konana.

Toaji so nalivali vino. Družba se je zbrala v grue okoli miz, kjer

se je razvnel živahen pogovor.

Avrelij se je sešel s profesorjem Grizelijem, ki je bil zelo

sreen zaradi svojega velikega uspeha.

Med tem je pristopil gospod Terramyszka, ki je zacl pogovor

z Avrelijem.

,,Ce se ne motim," je rekel, „sem vam obljubil besedo. Kne-

ginja se zanima za vas. Ali imate kako posebno željo?"

Avrelij se je priklonil.

„Zelim, da bi bil po volji njeni milosti in da bi me v svoji

naklonjenosti priporoila veliki vojvodinji."

„Da, to se lahko zgodi. Ali znáte dobro sukati me?" je vprašal

gospod Terramyszka.

„Tako vprašanje samo dokazuje vaš dvom, ki ni opravien,"

je rekel Avrelij.
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„To mc vescli, da nájdem v vas odloncga kavalirja, ki se ne

boji odlonega odgovora. Ali moretc za to podati potrebnih dôkazov?"

Profesor Grizelius, ki je poslušal ta pogovor, je posegel z

besedo v pogovor:

„Gospod, priznati móram, da je gospod Polovíc ast naše

akademije."

„To je na však nain lepa lastiiost," je rekel gospod Terra-

myszka. „Upam, da bo tudi kot kavalir na svojem mestu. Nasproti

varn je sedela najkrasnejša dáma, kar sem jih videl," je pristavil

tiho Avreliju na ulio, „in zdi se mi, da ji ni mnogo do drugih ka-

valirjev. Zato pazite, kajti sovražniki so blizu. Kdor Ijubi krásno ženo,

mora znati sukati me. Govoril bom za vas." S temi besedami je odšel.

Avrelij je gledal za njim in se mu je zdelo, kakor da je velik

temen oblak zamrail prejšnjo svetlobo po dvorani. Prijel je za svoj

me in se mu je zdelo, da bi na mestu prebodel vsakega, ki bi si

úpal z najmanjšo besedo govoriti proti gospe Ani. util je v sebi

toliko moci in poguma, kakor še nikoli poprej.

Med tcm je kneginja sedela v krogu dam in se je naenkrat

obrnila h gospe Ani, ki je sedela nekoliko oddaljena od nje.

„Ni mi bilo prijetno," je rekla, „da sva se tako sreali." Njen

obraz je bil resen.

„Prosim odpušanja, milostivá gospa, je rekla gospa Ana in

se je priklonila, „jaz nisem bila krivá."

„Verujem, to je bil samo sluaj," je rekla kneginja in iz besedi

se je ulo oitanje.

„Da, neprijeten sluaj, milostivá gospa, ki bi se laliko tem

bolj krivino razlagal, ker se je zgodil pri meni."

„Pri drugih bi se sploli ne bil zgodil," je rekla gospa de

Cliampillon.

Toda kneginji je naenkrat postalo žal gospe Ane; pogledala

je njen isti nedolžni obraz in je takoj utila z njo usmiljenje.

Zdelo se ji je, da ji je delala krivico. Vstala je in šla k nji.

„Verujem vam, draga gospa," je rekla z izpremenjenim glasom,

„ne hotela bi vam delati krivice."

Gospa Ana ji je hvaležno poljubila roko.

„Ali imate kako posebno željo?" je vprašala kneginja.

„Prosila bi, da bi mc priporoili veliki vojvodinji," je rekla

gospa Ana s trepetajoim glasom.

„Zanašajte se na mojo naklonjenost," je rekla kneginja.

(Dalje prihodnji.)
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Rado Murnik: Lovske bájke in povesti. „Knjižnica Slovcnskega ilustro-

vanega tednika" I. zvezek. V Ljubljani 1914. 8o. 190 str. Vez. 2 K 50 v.

Naši Slovožoki in Besedaviji bode imeli z novo Murnikovo knjigo veje

vcscljc nego Nimrodi, cprav se dejanje in nehanje vseh dvanajst rtic vrti okrog

lovskega in živalskega živijcnja. Zakaj Murnikove povesti in njih bogati besedni

základ, ki ga je ncdvomno jezikoslovno nadahnjeni Rado Murnik natrpal v priujoe

rtice — naj si bodo bájke ali pripovedke ali dramatski prizori — bodo tistim, ki cenijo

pisanost izražanja, dovtipkarstvo v umetno zveriženih perijodah, obilico bujnih atri-

bútov, drznih primer, vratoiomnih paradoksov, humor bolj v besedah kakor v situaciji,

in ki imajo vrhu tega smisel za košatost naše lovske slovenšine — práv poscbnu

ugajale. Kaj pa poreko lovci, namre pravi lovci, ne vem. Sicer pozná Murnik,

kakor priajo te rtice, veselo in veseljaško lovsko življcnje skoz in skoz, naj si

ga je že sam doživel ali si dal o njem pripovedovati, pa vendar je v njih ve
hudomušne „zaírkazni", da govorim po Murnikovo, kakor da bi se mogli resni

možje, kakršni so pa vsi pravi lovci, ob njih odkritosrno zabavati. Pa saj niso

namenjene lovcem, ampak Ijudem, ki se jim hoe lahkotnega razvedriia. Kdor pa

hoe iskati v Murnikovem jeziku še kaj drugega — bo našel tudi to : zakladnico

domaih lovskih izrazov, ki si jih je avtor oividno ve let zabeleževal in jih ob

tej priliki porabil in zabelcžil, da se otmejo pogube ; dokaj pa jih je tudi sam po

veini sreno skoval. Drugi zopet lahko zasluti v tej ali oni rtici satirino namero,

ki pa ni nikjer jedka in rezká. — Menda je v zvezi z lovskim življcm, da se za-

plete v dejanje in še prcj v besede marsikaka banalnost, ki se da upraviiti v

osorni reálnosti; a vendar je, menim, „bastardiranje divjih zajkelj s fazani" ali

delo „titularnih" pesnikov, ki so „v potu svojega obraza zastonj molzli však svo-

jega impotentnega Pegaza v zraku" že onkraj mej dopustnega liumorja. Banalnost,

cprav po nemško izražena: „So eine Kofcdra ist doch kein lecrer Wahn", ne sodi

med najboljše dôvtipe. Koliko ve dovtipnosti je v lastnosti uvaja Pokalicc, ki

„je znal jesti ko zmaj, piti ko povodni mož, govoriti pa kakor jezini dohtar" ! Ali

v nedvomno pretirani trditvi, da „se nihe tako razuzdano ne laze kakor slovenskí

pisatelji". —
Murnik inia svoj slog : preprosto dejanje garnira z obilico nadevkov in pri-

devkov, tako da kar mrgoli krascih in govoroih epitetov. Primerov za to nájdeš,

e hoeš, ija vsaki stráni. Kar eno odprimo! Str. 39: „Veter, ncbcški hlapec, pometa

suho listje . . . Jako lahkomiselna gosposka muha v zlatcm fraku pa pleše l enako

razuzdano, koketno prijateljico okoli rdec gobe pohujšijivi tango." i. t. d. Mojster

je Murnik v izbiranju lastnih imen, znailnih in zvonih ob cnem. „Rckordavzar"

se utegne prijeti marsikakega lovskega baliaca; mesar Klobasar, evljar Migomig,

trgovec Pipopuh priajo však o sebi. Novo stvarjeni pridevniki so vasi na prvi

pogled eksotini: „napetolici gospod Duhek", „pirhastolici gostilniar". —
Podjetništvo „Slov. ilustr. tednika" je prielo s to lieno knjižico, ki ji v teh-

ninem oziru ni ni prirckati, izdajati svojo lastno knjižico. Da bi imela Ic srenejšo

usodo kakor marsikatera zbirka, ki snio jo imeli v preteklih in polprcteklih asih

!

J. Wester.
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Izbrane národne pesmi hrvatsko-srbske. I. Jnnaške pesmi starcjših asov.

Prircdil dr. Branko Vodnik. (Hrvatska knjižnica Matice Slovenské, knjiga VI.)

Ljiibljana 1913. 8'\ 292 str.

V tej drugi izdaji Vodnikove (Drechslerjeve) antologijc srbsko-hrvatskili na-

rodnih pesmi je ostala razdelitev v osem skiipin ist.i, ctiidi so dobili nekatcri cikli

izprcmenjeno, znailnejšo vsebino. Zbirka niidi zaokrožcno celoto ; uvodi podajo

dovolj, kar je vobe v razumevanje národne cpike potrebne, v podrobnostih bi pa

tuintam še kaka opazka ne bila odve. — Dr. Ileši je zbirki dodal še develi

ciklus v cirilici, štiri vstaške pesmi. Dodatno jim sledi še pesem .Sveti Sava',

„ki nas uvaja v zaetke srednjeveške srbské kultúre.' Za naše razmere potrcben

je bil dodani „Tolma", ki obsega opazke o itanju verzov, krátko slovniško

navodilo in slovarek. Tudi zemljevid na koncu knjige utegne kljub svoji pri-

mitívnosti itatelju koristiti. Antologija se je naši srednješolski mladini omilila;

nová izdaja, ki je izšla ob stoletnici prvé Vukove zbirke, naj drami zanimanje in

vzbuja obudovanje jugoslovanske pesniške duše tudi med širšim slovenskim

obinstvom! Š.

Pripis sourednika „Izbranih narodnih pesmi": X'odnik je uredil pesmi

splošno-narodne, starejše národne cpike, jaz pa sem dodal pokrajinsko epiko, toicj

junaške pesmi novcjših asov. Vodniku hvalo, meni - kritiku, eš, da sem izbral

pesmi brez okusa, n. pr. Jelaiijado. Poudarjam, da so .junaške pesmi novejših

asov," razen „Tugovanja zmaja na Lovéenu', vzete iz pesmarice, ki jo je za

za „Matico Dalmatinsko" (1912) uredil tudi — dr. Brnnko Vodnik. To je sicer samo

na sebi irclevantno, a v danih prilikah je treba tudi to povedali, ker se pri nas

pesem zdi lepa, e jo je zložil ali izbral x, a grda že samo zato, ker jo je zložil

ali izbral y. Ni pa ne prikrivam, da mi je pri uredbi zbirke šlo mono za to —
kakor tudi Vodniku, zaio toliko ciklov! — da bi snovno postala im komplet-

nejša. Želel sem, da bi vsi veliki jugoslovanski pokreti v zbirki dobili svoje mesto,

in tu Jelai ni mogcl manjkati; zato ga je sprejel v knjigo .Matice Dalmatinske",

ki hoe biti istotako popolná, tudi dr. Vodnik. Vsekakor je zanimivo. da je vitcz

leta 1848., ki so se ga starci naše dobe še spominjali, oseba národne poe-

zije. Sploh bi pri takih knjigah, ki imajo najtesnejšo zvezo s celoto narodnega

življenja in veliino narodnih idej, ne smeli za merilo presoje jemati edino .poeti-

nosti'; to-lc najdcmo lahko marsikje, tudi pri Nemcih, a pouka o Jugoslo-

vanstvu ne povsod. V' življcnju národov je .poetinos le ena izmed sil, ki od-

loujejo o njegovi bodonosti, in niti ni glavna, zlasti e se izgubi v stvareh, ki

ne pomnožujejo življenskih sil, ampak še tiste uniujejo, ki so bile. Konno še eno:

Enemu je kaka pesem krasota, drugemu ne velja ni, a oba se bosta sklicevala na

svoj " okús in „umetniški" inštinkt! Dr. F. Ileši.

Philippovié Mijo, O vilinim rašljama. Zagreb, 1914. Preštampano iz aso-

pisa „Inženjcr". 32 str. Cena 60 v.

Inženir 20. stoletja je napisal razpravo o udotvornih „vilinskili rašljah',

o udoviti „vilinski šibi", ki pokaže loveku, kje je v globini zemlje najti vodo

Stará Mojzesova palica, ki je žejnim Izraelitom priarala vodo iz suliih tal, se je

obnovila v rokah inženirskili. Novembra meseca 1913 je o tem v Zagrcbu predával

nadinženir Mijo Philippovié in sedaj itamo to predavanje tudi v tiskú. Philippovié

poroa o dosedanjih nazorih glede ,Wunschelrutc' in o najnovejših tchniških po-

izkusih, ki žele staro udo postavili na tla íizino-psihinih zákonov. Smisel udo-
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vite „Wiinschelrute", ki v pravljici káže lego kovin, skritih globoko v zemlji, in

strujanje podzemne vode, je po narodnem govoru dobro podan z izrazom .vilinske

rašlje" (= razsohe, vile) ali „vilinska šiba", torej rašije, ki jim samé vile dajejo

mo. Po Hermovi kaasti palici, ki otvarja duri podzemskega sveta, se je nekdaj

„Wunschelrute° nažívala tudi „virgula divina seu mercurialis". loveka, ki iše

vodo s pomojo vilinskih rašelj, imenujejo Nemci „Rutengänger" ; taki „Rutengän-

gerji" (vilinšaki?) so do 18. stoletja bili uradno zaprisežene osebe, a od tedaj do

20. stoletja so bile vilinske rašlje za tehniko zavržena beseda. Zdaj pa zopet vsta-

jajo. Vedno vc zemlje se kultivira in živeti hoejo Ijudje tudi tam, kjer je

voda skrita pod peskom in skalami Bog ve kje. Nemci so to utili zlasti v svoji

,Jugozapadni Afriki", in bas tam je gospodarski svetnik pi. Uslar izvršil mnogo
uspešníh poizkusov. Tehnini žurnali so zaeli o tem pisati; na Nemškem se je

ustanovila „Zveza za razbistrenje vprašanja vilinskih rašelj". Inženirji in narodni

gospodarji hoejo stvar teoretino rešiti — seveda ne v plašu srednjeveškega

praznovcrja niti v službi vraga, za igar orodje je vilinsko šibo šmátrala cerkev —
in jo praktino izkoristiti. Národopisec, tehnik in narodni gospodar se znajdejo

ob istem predmetu. Dr. Fr. Ileši.

„Zvesti Fridolin"? V Jagievem „Archivu" (XXXV, str. 514 si.) poroa prof.

Polívka o nekih monografijah Emanuela Cosquina, kjer ta francoski uenjak raz-

pravlja o izviru raznih pravijic, tako na pr. o legendi sv. Elizabete portugalské in

njenega zvestega paža, ki je po svojem glavnem motivu enaka znani povesti o

„dem treuen Knechte Fridolin". Polívka dodaja tu sam mnogo slovanskih slinic,

tako neko severnoboigarsko, kí pripovednje, kako je neki trgovec pregovarjal svoje

Ijudi, naj na trávniku ubijejo njegovega zeta, a da je bil sam ubit, ko je šel gledat,

ali se je njegovi želji ugodilo. Motív takému nasvetu ali úkazu je Ijubosumnost ali

lakomnost. Prihaja mi tu na misel, ali ni refleks tega motiva tudi v slovenskem

„R o š 1 í n u in \' e r j a n k u " ? Dr. Fr. Ileši.

Nekrologi

t Vatroslav Holz. Dne 9. mája t. 1. je umri v Ljubljani tik pred svojo

Oletníco šírom slovenské domovine znani pisatelj Prostoslav Kretanov. Iz skromnih

rnzmer se je dvignil vrli sin Slovenskih goric po talentu in vztrajnem delu do

uglednega mesta. Pot svojega žívljenja je opisal v noveli „Idealist", v .Románu
umetniškega samouka" in v zadnjih svojih spominih „Povabljen nepoklicancc".

Kot úradník banke „Slavije" je križem prepotoval domovino, štel je povsod nebroj

ziiancev in príjateijev, ki ohranijo vedno zgovornega, odkritega Ahasvera 111. v

najlepšem spominu. Svoja potovanja, mnogo življenjepisov, študije o naših slikarjih

in kiparjih je priobeval v Slovenskem národu, v Edinosti, Soi, obeh Slovanih in

Ljubljanskcm zvonu. Našemu uredníštvu je izroil še dva meseca pred svojo smrtjo

prvi del Spominov na Janka Kersnika. V mlajših Ictili je sodeloval pri Pajkovi

„Zori" in „Kresu", kjer se je poskúšal tudi kot pesník. Svoje spise, tiskane in v
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rokopisih, je zapustil „Matici Slovenskí"; med tcmi utcgnejo zasliižiti, da se izdajo

„Sto znamenitih mož, spomini na osobne obcvanje z njimi." Vrlemu rodoljubu

asten spomin

!

Ý Dr. Anton Dermota. V najlepší moški dobí je umri v Goríci 3. mája 1. 1.

odvetnik dr. A. Dermota, soustanovnik in mnogolctní urednik sociálne revijc „Naši

zapiski". Bil je eden prvih akademino ízobraženih inteligentov, ki so stopili v

Slovensko socialno demokratino stranko, v katcrí je užival rnjnki vclikc simpatije.

Prevajal je íz ešíne za Gabrškovo Slovanské knjižníco, poslovcnil je med drugim

Macharjevo „Magdaléne" in Laíchterjev román ,,Za resníce", ki ga priobuje sedaj

„Zarja". N. v m. p.

f Dr. Jovan Skerlié. Dne 15. mája ob 3. uri zaran je po dvodnevni akútni

bolezni v Belgradu umri univerzítetni profesor Jovan Skerli, jedva 37 let star.

Nepriakovana vest o njegovi smrti je tcžko zadela znanost, umetnost in politike,

a najteže princíp, ki je prešínjal vse njegevo delo, namre jugoslovanstvo, prepe-

rajajee sedaj Srbe, Hrvate in Slovence. Pokojnik je bil prefesor-uitelj, profesor-

znanstvenik, urednik-krítik in politík, duh sínteze vsega narednega življenja
;

písal

je pelitine lanke, govoril v državní skupšíni, ímel v evidenci vsako srbské

knjíge in však srbskí dijaški list, je predával in se zapletal v ostré debate in

polemike, a povsod mu je lebdela pred emi nastajajoa .jugoslovanska nacija', ki

je nanjo zri s stalíša abseluínega edinstva srbohrvatskega.

Skerli se je narodil v Belgradu 8. avgusta 1877 kot sin trgevca Miloša.

Ljudsko šole in gimnazije je absolviral v Belgradu, potem pa se je vpísal na

filozofskí fakultetí belgrajske visoke šole (lingv.-literárni oddelek) za francoskí jezik

in literatúre ter za teorije o Iíteraturi (prof. Bogdan Popovi) L. 1899 se je vpísal

za literatúre na vseuilišu v Lausanne (prof. Renard). L 1901 je na literárni

fakultetí te univerze promovíral za doktorja „des lettres'. Med tem je postal

suplent na belgrajski gímnazíjí „Kralj Aleksander I.", a je bil iz državne službe

odpušen. Septembra 1901 je bil ízbran docentom za francoskí jezik na belgrajski

visoki soli, a je bil zopet odpušen in brez svoje prošnjc imenovan suplentom na

gimnaziji „Dosítej Obradovi" v Zajearu. Fílezofska fakulteta pa ga je z novem-

brom 1902 peklicala zepet za docenta. L. 1903 4 je bival v Monakevem in v Parížu,

da bi izpopelnil svoje študije. Januarja 1905 je bil izvoljen za izrcdnega profesorja

za literarno teorije, a ta ízbor se ní petrdil, pa pa je marca istega leta postal

izreden profesor za srbské literárne zgodovine.

Skerli je bil dopisujoí lan „Kr. Srpske akademije" in odborník .Srpske

knj. zadruge", ki je zadnja leta stopila z .Matice Hrv.° v sline odnošaje, kakor

se se razvilí med ,Mat. Hrv." in .Mat. Slov."

L. 1901 je Skerliev uítelj, Bogdan Popovi, ustanovil književno bclctr.

revijo „Srpski knj. glasnik". L. 1905 in 1906 ga je Skerli urejal v družbí s prof.

Pavlom Popoviem, a izza 1907 mu je bil edini urednik. Pod njegovim uredníštvem

je smotra zavladala v srbski Iíteraturi in kritiki, tako da Skcrlieva doba pomení

naravnost epoho v srbskí knjíževnesti. List je zadnja leta marljivo spremljal pojavc

slov. knjíževnosti, a posebej tudi slovenské glasbe. To utegne bití uspeli konfe-

rence jugoslovanskíh kulturníh društev, ki se je decembra 1910 vršila v Ljubljani

in ki se je je udeležíl tudi Skerli.

Zaetkom 1. 1914 je Skerli v .S. knj. gl.* otvoril ankete e ekavšíni in

ijekavšini v hrvatsko-srbski písaví. On sam je odleno zagovarjal ekavšine; da
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se pospeši razvoj enote jugoslovanske, je bil voljan žrtvovati srbsko cirilico v prilog

latinici. Bil je uverjen, da bo za deset let v Srbiji glavno písmo latinica. Kdor je

poznal njegovo energijo, je mogel to verjeti, zlasti, ker je bilo verjetno, da Skerli

prej ali slej zasede iiiinistrsko stolíco, ki je bil zanjo že dvakrát doloen.

Že iz vsega tega, kar smo došlej povedali, je jasno, da Skerli ni bil lovek

knjige, kolikor bi b. la ta-le loena od ži vi j en j a, marve da je obdeloval

oboje z en i m delom. Skerli je ital in pisal knjige, a pri tem stalno mislil na

življenje, a ko je zri v življcnje, je snoval svoje knjige. Pa življenje ga je intere-

siralo ne samo kot istina, ki jo je treba anaiizirati, ampak bolj kot imperatív,

ki priganja. Zato je imel smisla predvsem za ono književnost, v kateri se je

izražala pozitivna življenska mo národa, v kateri se je zrcalila vedra nadá v

bodonost in iz katere je odsevala stvarna vrednost Ijudi in stvari. Odlikoval je

tiste pesnike, ki so zrli in pripravljali kosovske dogodke zadnjih let. Ni maral

tistih „nians" in polubojnosti, ker ni bil lovek neizrazitih kompromisov, ne slabotnili

pojavov v literaturi niti v politiki. Umetnost mu je veljala zlasti kot izraz ide j e —
sile. Govore o idejah socialista Svetozora Markoviéa, jih ne razlenjuje teoretino,

ampak jih motri kot „ideje — sile", t. j., prikazuje, kako so v njih verovali Ijudje,

kako so bile vzrok družabnim potresom in posebnim zgodovinskim dogodkom.

Zadnji spis Skerliev je ocena romána „edomir Uié" M. M. Uskokovia

(S. knj. gl., 16. apr. 1914), vzporednika románu istega pisatelja „Došljaci". V'rlo

obzirno in stvarno, a dosti odlono se obraa proti „junákom" nedoloenim,

nestalnim, neodvažnim, slabim, ki so kakor rvojedno drevo, katero páde pod

prvim udarcem vetra, ki ne znajo, kaj hoejo, ki imajo tragino krivdo, da

nimajo volje; odreka jim za Srbijo, odkoder je edomir ili, realnost, so mu knji-

ževne fikcije. Istotám pravi: „Vsi ti idealisti vseh vrst, ki so hoteli veliko in svo-

bodno nacijo ali srecn in svoboden národ, razumno in svobodno društvo, so ipak

ve vredni od onih, ki se v svojem življenju nikdar za ni niso zanesli, ki so tudi

v najranejši mladosti bili „reálni" in „praktini".

V tem naziranju združen z najnovejšo jugoslovansko generacijo, je posebno

obsežno obdelal romantini mladinski pokret sredi prošlega stoletja (,,Omladina i

njena književnost 1848 1871"). Tu nam je prikázal nacijonalni in književni romantizem

pri Srbih v zvezi z nemškim romantinim nacijonalnim pokretom, z Mlado Italijo

Mazzinijevo, nekoliko tudi z ruskim reformnim pokretom šestdesetih let prošlega

stoletja in z istodobno francosko opozicijo proti Napoleona III. Priznával je, da je

v oni omladinski književnosti ve dokumentov nego monumentov; a naglašal je, da

v njej nesporno velja „veliká dobra volja, neštedno razvijana encrgija in lepo

zaupanje v samega sebe. Taki napori, najsi tudi ne rode ploda, pomenijo

napredek ter so izraz življcnske moci, kultúrne sposobnosti in progresivnega izpo-

polnjevanja národa."

Kot duševni uenec Tainov, je obracal v svojih delili posebno pažnjo na

kultúrne prilikc in duševne pokrete, iz katerih se je književnost poedinih periód

razvijala ; udomail je, e ne uvedel, Tainov „milieu" z izrazom „sredina".

Kot gojenec francoskih šol je bil Skerli racijoiialist in je zato s posebno

Ijubeznijo proueval prosvetljenca Dositeja Obradovia, a obenem socijalist-demokrat

in zato Jugoslovan. Jasná misel in široká, mona volja sta iz njega napravili idea-

'ista, oduševljenega loveka, ki silno Ijubi in silno dela, ker trdno veruje v to,

kar govori. Bil je Skerli moan duli in silná volja, zato jaká osebnost, ki si podreja

razmere. —
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Veliko je število njegovili spisov, ki so izšli poscbe: 1. „opinion publique

en Fraiice aprôs la poésie politique et sociale de 1830 á 1848" (Dissertation de

doctorat), Lausanne, 1901. — 2. „Pogled na današnjii francusku knjižcvnost", Novi

Sad, 1902. — 3. „Uništenje estetike i demokratizacija umjetnosti", Belgrad, 1903.

— 4. „Jakob Ignjatovi" (Liter, študija, Srpska akademija), 1904. — 5. „Omladina i

njena književnost" (1848— 1871). Izdala Srpska akad., 1906. — 6. „Pisci i knjigc" v

v 6 zvezkih (na pr. Gjuro Jakši itd.). Izza 1. 1907. v Belgradu. 7. „rancuski

romantiari i srpska národná pooezija". Mostar, 1908. — 8. „Srpska književnost u

18. stoijeu" (Srpska ak., 1909). — 9. Svetozar Markovi, njegov život, rad i ideje.

Belgrad, 1910. 10. Istorijski pregled srpske štampe 1791 — 1911 (Izdanje Srpskog

novinarskog udruženja, Belgrad 1911). Izvadek iz tega v ,,Jugoslovenski štampi"

(Referati i bibliografijal Istotám, 1911. — 11. Istorija srpske književnost! (manjše,

šolsko izdanje, 1912); veliko ilustrovano izdanje 1913. 12. Današnji srpsko-

lirvatski nacionalizam (I. Ante Starevi, II. Novi narastaj). Iz ,,Srpskega književ-

nega giasnika" v latinici odtisnjeno. Reka 1913. Izdanje knjižare G. Trbojevi.

Študije, lankc, kritike itd. je priobeval v „Srpskcm knjižcvncm glasniku".

„Ledi" „Novi iskri" „Zvezdi", „Zori", „Bosanski vili", „Odjeku" (redne nedeljske

literárne kritike v tem mladoradikalnem glasiiu 1. 1905., 1906), v hrvatskiii, bolgar-

skih, eških, ruskih in írancoskih listili. Poleg Letopisa „Matice Srpske" v Novem
Sadu (1902) in „Matice Hrv." (Kolo I. 1905) je v „Srpski književni zadrugi" pri-

obil študije o Rankoviu (1904), o dramatiarju Popoviu 1909, o ignjatoviéevem

románu ,.Veiti mladoženja" 1910, itd. Dr. Fr. Ileši.

K stoletnici Hacquetove smrti. Urcdništvo „Carniole" nam pišc sledee:

Vsem znanstvenikom, ki se zanimajo za zaslužno delovanje etnografa in prirodo-

pisca B. Hacqueta, sporoa uredništvo „Carniole", da izide 10. januarja 1915,

ob stoletnici njegove smrti, posebna „Hacquetova številka" Carniole. Nekateri

odlini znanstvcniki so nam že obljubili svoje sotrudništvo ob tej priiiki. Vabimo

pa tudi vse druge, ki se za stvar zanimajo, da stopijo v krog sotrudnikov Hacquetove

števiikc. Dobro došlé so manjše razprave, zapiski in referati. Našlo v c rokopisov
je javiti uredništvu do 1. avgusta t. I., rokopisi naj se vpošljcjo
najkasneje do 15. októbra t. 1. Vsi prispevki se bodo lionorirali po 50 K od

tiskovne pole; však sotrudnik prejme poleg honorarja tudi 25 brezplanih odtisov

svojega dela in pa 1 izvod Hacquetove številke.

Iz uredništva: Daljšc poroilo o naših rcvijah smo morali odložili za pri-

hodnjo številko.



Ivan Albreht

Napoleon.

INarava besná ušla je iz veži:

ískal je sin oeta, našel zver

in mati dávila je her
in srebala kri svojega plodu.

Tu, tam Ijubav je zaprosila,

a kot bi olje v ogenj Hla

:

razgalila je žena grudi

in ves svoj cvet in vse skrivnosti

ponujala v omamni je bohoti.

Drlial se je zažrla sama vaše,

da so kresale se moci

;

krvavé iskre iz teles krvavili

so do neba se dvigale

in žejne padale nazaj.

In vstal je mož, spoct za silno mo,
in tolpa trudna je zarjula : „On,
on nas bo rešil, naš Napoleon!"

„Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 7. 20
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Pomlad.

1 omlad, pomlad ! Nešlctokrat

sem jo Ískal,

neštetokrat sem žalosten

se vriiil sam domov.

Pomlad, pomlad tam iz grobov

nocoj me vábi. —
Na rno prst je žarek pal

in jo pozval v življenje.

Jaz grem, da dokonam trpljenje

pri njej.

Tam mir je, mir . . . Cipresa le

šepee monotono v vetru

:

Otrok, ki že neštetokrat

pomladi je iskal,

utrujen ž njo se je sestal

globoko, v grobu.

(m

ahko no.

Tvoja nežná roka je vzdrhtela v mrak

in kot pesem žalostinka

je pretrgalo tišino

:

„ahko no."

In odšel sem sam v veerni mir —
kakor smrt je bil korak tcžak.

A od vsepovsod žarelc tvoje so oi
in dobrotno so vošilc

:

„Dragi, lahko no!"

qp
oB
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Fran Albrecht:

Po maturi.

Izidor Plaiiuta je stal na pragu domae hiše in se je z utrujenim,

kalnim ocsom razgledoval preko ulice. Njegovo mlado, dvajset-

letno telo je bilo narahlo upognjeno, njegov obraz nelep in siv, s

prosojno nadahnjenimi rdeimi progami. Pod omi dvoje višnjevih

kolobarjev, kakor od preutih noci.

Predpoldansko julijsko solnce je ozlatilo vso ulico, ogledovalo

se v zamazani vodi, ki se je nabrala vrh kanála ter se utrinjalo v

polumitih oknih enonadstropnih, kriee barvanih hiš. Zrak je bil

svež, a že je z vedrega, brezoblanega neba padala dušea soparica

julijskega poldneva.

„Kaj sem neki priakoval? e bi prišel tudi po tiso letih tu

sem, pa bi se práv ni ne izpremenilo . . . Mogoe, da je celo Icpše

tako," je pomislil mladi fánt na pragu in tih nasmeh je obkrožil

njegove rdee, tanke ustnice. — „Le solnce, solnce" — je sanjaril —
„edino solnce je dobro in pošije tudi v ta naš revni kraj. Práv

tako lepo in neoskrunjeno pozdraví to blatno ulico, kakor blešea

in bogata mesta tam zunaj. Tu pred hišo je kup gnoja, tam sredi

ulice kalná mlakuža — a kamor páde njegov zlati poljub, je vse

zlato. Solnce, ti dobri bog !"

In smehljal se je zase in šel po ulici navzgor. Na ogalu je

stal med vráti suhi rdeenosi evljar in je z vodenimi omi mežikal

v solnce. Plahuta ga je pozdravil.

— Dober dan, mu je odzdravil evljar. Kaj si pa spet prišel

domov, no? ga je vprašal s hripavim, .nekoliko osornim glasom in

mu podal roko.

— Prišel sem, mu je odvrnil fánt krátko.

— Koliko aša pa ostaneš zdaj doma? Dva meseca, tri?

— Ne vem še.

— Kako? Ali ne greš ve študirat?

Ne . . . To se pravi, v Ljubljano ne pôjdem ve. Konal sem,

maturo sem napravil.

— Maturo si napravil, glej, glej ! Da, spominjam se, zadnji

mi je pravil tvoj oe. Práv vesel je bil. Zdaj laliko zavriskaš, fánt!

— Da, zdaj laliko zavriskam, je ponovil tilio Plahuta in po-

glcdal v tla.

20*
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evljar je besediil dalje.

— Tri leta v lemenat in si gospod! Kaj pa to — tri leta? Eh,

tam si preskrbljen z vsem. Oetu ne bo treba vec dajati in tožiti

:

„Toliko me stane, ta prokleti fánt!" . . . Kaj pa bi se tudi ukvarjal,

ko ni ni! Jaz šivam in krpam, krparn in šivam — a nimam ga,

nimam bora poenega . . . Vse mi vzame žena, kar pa ostane, ali

morem jaz zato, e mi zdri vse po grlu? . . . Denár je okrogel,

fánt.

Plahuta se je nasmehnil prisiljeno, prijel za klobúk, liote

konati pogovor, a evljar ga je pridržal.

— Tak majhno še poakaj vendar! Kam se ti neki mudi, da

si tako nestrpen, je silil vanj. — Veš, zdaj imam namre dva nová

fanta, dva práv brihtna . . .

Peljal ga je v vežo, kjer sta v kótu za durmi kraj okrogle

mizice s evljarskim orodjem sedela na nizkih okroglih stolcih dva

deka v sivih, s smolo zamazanih predpasnikih in vbadala in raz-

bijala. Vsekrižem krog njiju so ležali v neredu stari evlji, obnosení

ižmi, nizki in visoki, za moške, ženské in otroke.

— Kadar ti bo dolgas, je nadaljeval mojster, pa se oglasi

tako mimogrede . . . kakor prejšnje ase, saj veš! Se bomo spet

pogovorili, kako se gode rei tam v velikem svetu, ki si nam jih

vasi razlagal . . . soci — jal — iz . . .

Pogledal je nenadoma ves prestrašen okrog sebe, obmolknil,

skljuil se vaše in sedel na tretji prazni stolec kraj mizice, kjer sta

krpala in razbijala deka.
— Pridem, pridem, gotovo se zglasim ... je mehanino po-

navljal Plahuta ter odšel. Med vráti se je okrenil in za trenotek

razloil širok, ves napihnjen obraz z malimi ostudnimi omi tolste

ženské.

„e bi prišel tudi po tiso letih tu sem, pa bi se práv ni ne

izpremenilo," si je dejal zopet in obstal na koncu ulice. „Mogoc
je lepše tako, a boljše ni . .

." Njegov obraz je bil trd in siv, brez

smehljaja, v oeh je žarelo pritajeno sovraštvo, ko je glcdal po

ulici nizdol. „Tam sirotišnica, tam gostilna, tu evljar, ta dobrodušni

socijalist, ki ga je strah pred ženo in me navdušujc za Icmcnnt . .

.

naj gre k vragu vse
!"

Nasmehnil se je trudno in raztreseno, sklonil glavo med ra-

meni, upognil tilnik in hrbet, vprl v tla oi in tako hitcl, skoro bežal,

prcko trga in široké, svetle ceste, plah in ponižcn, kakor da ga je

te svoje lastne neznatnosti sram pred Ijudnii.



Fran Albrecht: Po maturi. 301

Ljudje, ki so ga sreavali in poznali, so hiteli ravnodušno in

brezbrižno mimo njega; med drugimi, líi ga niso poznali, pa je

obstal marsikdo in se zauden za trenotek ozrl za njim. „Tisti Pla-

hutov študent!" je zaul nenadoma za sabo glasne, tuje besede.

Najbrže se je dvoje Ijudi pogovarjalo o njem. Ves je zardel v

obraz; ni obrnil glave, temve jo je še globlje povesil na prsi

in bežal,

Preko klanca je prišel na ravno belo cesto, kjer so se na obeh

straneh blešale v solncu bele eno in dvonadstropne mešanske hiše,

od tam je zavil v stransko ulico in je s poasnim, umerjenim ko-

rakom stopal dalje. Pred vráti male prodajalne je obstal, pogledal

raztreseno krog sebe, napravil nekaj korakov, kot da premišljuje,

bi li vstopil ali ne. Že je prijel za kljuko, stopil z eno nogo na

prag, prijel za klobúk in izpustil kljuko. Obrnil se je in šel. Po

par korakih se je povrnil in spet postal. Ali bi vstopil ali ne? . . .

Šel je naprej, nazaj — potem se je kakor v zadregi odkašljal in je

z brzimi koraki stopal po ozki, vijugasti ulici iz mesta.

Pot se je boila, ko je pustil mesto za seboj. Ni ve hiš,

tistih bahatih kmetsko- mešanskih pala, le tam gori na griu je

pozdravljal, kakor zalit od zelenja, mal, napol zapušen in napol

razpal gradi. Za njim je ležalo polje, valoviti travniki, posejani s

sadnim drevjem, loeni drug od drugega z naravnimi, gosto zaraslimi

mejami, v ozadju pa je tvoril polkrog temen, zelenožolt gozd.

Plahuta je sedel na klop kraj pešene steze, ki se je vila na

na obronku trávnikov iz gradia v gozd, ter je akal. Nad njim je

šepetala stará, gostovejna lipa svoje sladkodehtee besede. V po-

gledu mladega fanta je sijal nemiren, vlažen blesk, ki je razodeval

nestrpno priakovanje. In tako je ždel nepremino zro prcdsc, ne

da bi trenil z oesom, ne da bi se gánil s telesom. Nenadoma pa

je vzdrgetal, nagnil glavo, prisluhnil in se takoj hlastno dvignil.

Pozdravil je s širokim vzmahom roke. Pred njim se je smeliljal

zardel obraz mladcnke. Samo ta obraz, bel in ist, brez pege, kakor

izumit v rosi, obdan od trdih, kostaiijevih las, je videl Plahuta, ko

je nudil svojo roko v pozdrav.

— astitam vam, gospod Plahuta ! je dcjal tih, drhte, zasop-

Ijen ženski glas.

— Kaj bi! je zamahnil on z roko po zraku. — Sicer pa vam

lepa hvala . . . Zdi se mi, da ste nekoliko zrastli ... je pri-

stavil hitro, preletel z omi njeno ncvisoko postavo in zardel in

umolknil.
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Mladcnka sc je zasmejala, poglcdala vanj, zardcla tudi ona in

povesila oi. Tako sta stala drug proti drugcmu obriijena, oba

zardela, s povešenimi omi, brez besed.

— Leto dni vas ni bilo v Koílijc, je priela nenadoma devojka

in gledala preko zelenih trávnikov. — Ne hodite radi domov. Ob-

Ijubili ste mi lani, da pridete o Božiu ... za Veliko no— ni vas

bilo . . . Jaz sem vedno mislila, da pridete.

— Torcj mi oprostite, gospodina Roza. Zdaj mi je zares hudo,

ker sem prelomil besedo.

— In obljubili ste mi pisati . . .

— Ali niste prejeli? Pisal sem.

— Res, krásno, velikánska korespodcnca to, cela razglednica.

Ah vi, ko bi vas lovek ne poznal ! Obljubili ste tudi, da mi hoete

vse popisati: kako živite, kaj premišljujete, berete, delate — vse,

vse. In kaj ste napisali? „Lepo pozdravljam" — drugega ni! Ah

vi! ... In meni se tako hoe pisati, se je tako hotelo . . . Jaz bi

vedno pisala pisma, krásna pisma, da bi vriskali in jokali, ko bi

jih itali! Povedala bi vam, kako je lepo na svetu vasi, kako grdo

drugi, kadar je dež in sneg in so Ijudje žalostní. In vam ni ni žal,

ni žal? ga je pogledala vprašaje v oi in se zasmejala z zvonkim,

neskrbnim smehom.

Plahuta je povesil glavo in odgovoril z monotonim, brezzvonim

glasom

:

— Žal mi je, a jaz . , . jaz nisem hotel pisati . . .

— Saj vem, da niste hoteli, je vzkliknila mladenka, vsa žarea

od smcha, zauvší otožni, elegini odgovor Plahutov. — Ne bodite

sentimentálni! A kako, kako ste dejali?... O, vi! Niste — hoteli?...

Zakaj, emu?... Mogli bi se vendar lepo zlagati; takole na primer:

„preobložen sem bil z delom," gospodina, oprostite, res popolnoma

nemogoe".., ali kaj podobnega, karkoli! Vi pa: „Nisem hotel...

jaz . . . jaz nisem hotel ..." A zakaj, zakaj niste — hoteli? je vprašala

s poudarkom in mu pogledala pozorno v oi.

— Zakaj nisem hotel pisati? Moj Bog! Zato . . . zato pa, ker...

ker sem . . . oprostite, gospodina, tako sem bil preobložen. —
Obmolknil je, še prcdno se je docela zavedcl, ker glasen, pre-

drzen smeli mladenke mu je bušil na uho. Nato sc je jcl smcjati

tudi on sam z odkritim, naivnim smciiom.

— Že dobro, pustiva to ! Haha ... je med smehom govorila

Roza. — Idiva, idiva, tam je gozd ! Tam je scnca in hlad in drcvjc
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šiimi . . . tam je lepo! Vi pa pripovedujte, ne smete molati, dru-

gae pa sem res huda na vas!"

— Kaj pa naj vam pripovedujem lepega?

— Kar hoete, vse me zanima. Pripovedujte na priliko, kako

ste dclali maturo. Vasi ste znali zabavno pripovedovati.

— Maturo sem delal z raztrganimi evlji ...

— Ta— ako? Z raztrganimi —

?

— evlji, da, gospodina. Vmislite se v to liarmonijo: sa-

lonska sukiija, rna kravata in — raztrgani evlji . . . Smešno, ali

ne ? In nadzornik, strog in resen, zre skozi oala in si misii : „Ta

lovek ima raztrgane evlje."

— Ali mene, glejte, to vse ni práv ni ženiralo! Nasprotno,

celo práv veselo in lahko mi je bilo pri srcu. Naj me le ogleduje

in ocenjuje s temi svojimi karajoimi omi — saj ne bo klasificiral

mojili raztrganili evljev, si mislim, in odgovarjal sem, kar sem

vedel in znal, in vse je šlo po srei. Tako sem prestal maturo.

— Tako ste prestali maturo — kako komino! Ali ni bil ni

strog nadzornik?

— Ne vem, e je bil. Drugega ne vem, da me je grdo gledal

in da je imel veliko, debelo srcbrno verižico.

— Grdo vas je gledal?

— Grdo in Imdo me je gledal, pa menda ni bil zloben lovek.

Samo moji raztrgani evlji mu najbrže niso prijali posebno . . . Saj

veste : matura in raztrgani evlji — profanaciia !

Zasmejala sta se oba in stopala z mladimi, spoitimi koraki

po srebrni stezi, zaseneni z grmievjem in drajem. Dospela sta

na rob gozda, odkoder se je odprla vsa pestrá panora ma prirodne

lepote pred zadivljenimi omi teh dveh mladih Ijudi. Bil je divotcn

razgled! Mestece s svojimi belimi hišami in ccrkvami, obdano od

temneih se gozdov; planine, v sivem, jeklenem blesku, v ozadju;

v njili podnožju raztresene vaši, zapušene in osamljene, a na dcsni

proti jugu, kakor zelena reka, zibajoa se v rahlem vetru, odprta

valovita pian, z grii in cerkvicami, travniki in gozdii in polji . . .

In zgoraj, preko vsega, neoskrunjena jasnina nebesá, kakor pogled

nedolžne device.

Obstala sta kot vkopana in zrla predse, oba nenadoma resna

in tiha, kakor da se jima je v trenotku pretrgala nit živahncga

razgovora. —
Roza je bila sedemnajstletno dekletce z rjavimi, jasnoistimi

omi, v katerih je odsevala v hipih notranjega razburjenja vsa njena
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naivná, mladostno neizzorela duša. Njen obraz je bil fin in bcl, s

pravilnimi rtami, ne previsokim elom, z izrazito, nekoliko prcvcliko

brado, Stas njen, nevisok, a moan in širok, v oprsju in pleali

nenavadno razvit, je izdihaval zgolj zdravje in mo. A imela je

roke, uda bele in mehke roke, tako neskonno malé, da so bile,

stisnjene v pesti, kakor dvoje mladih, negodnili golobic ... In kar

je glavno: bila je dekle, ki je umelá pomen trenotka v življenju in

je zato znala biti veselá in žalostná, razigrana in resnino obupana,

kakor je nanesel pa sluaj in kakor je naklonila usoda: znala je

živeti z drugimi, morebiti celo za druge. Zato je ugajala in je njcna

bližina vlivala simpatijo in zaupanje vanjo.

— Tam spodaj pa leží najino Kotlije, je prekinil molanje

Plahuta in se ozrl v svojo družico. — Ne vem, emu, a kadar stojim

na tem kraju in se ozrem navzdol, mi poide za trenotek vsaka

misel in vsaka beseda . . . Tako je, e stopi nedolžen fánt pred

svojo oboževano devojko: brez misii, brez besed, le obraz mu páli

rdeica, le oko strmi, strmi . . . Jaz sem zaljubljen v ta kraj, v to

pešico hiš, v ta košek zemlje, gozdov in planin! Morebiti je ne-

zdravo to, gospodina Roza, a jaz ne morem pomagati : zaljubljen

sem v ta kraj ... Ne smejte se! Nikomur drugemu bi si ne úpal

razodeti te svoje Ijubezni, edino vam — ne smejte se ! Pred vami

me ni sram, pred Ijudmi me je sram ... ne maram Ijudi ! je govoril

naglo, z vstran obrnjenim obrazom. Nato je sedel na klop in šepetal

skrivši obraz v svoje dlani: Nikoli ne bom pozabil tega mesta . . .

nikoli! Kako je lepo od dale to mesto . . .

— Da, od dale . . . se je tiho, diskretno nasmehnila Roza.

Plahuta se je dvignil, pogledal vanjo in dejal hladno

:

— Da, od dale. Od blizu veste sami, kakšno je.

— Kakor ste šli, tako ste se povrnili, mu je odvrnila s tiho

tugo v glasu. — Nezadovoljni, brez vere v bodonost in mo, ma-

lodušni, sentimentálni . . . Kje je vaša mladost? Mislila sem si, da

pridete zdaj, ko se vam je odprla široká cesta v življenjc, domov
drzni in veseli, polni nártov in visokega zaupanja in da princsete

nam ubogim Kotlianom nekaj svoje mladosti . . .

— Kako bi to bilo mogoe, gospodina Roza, ko sem vcndar

jaz sam práv tak ubog Kotlian . . .

— Neko ste dejali, da hoete ve. Ali veste, kaj ste mi od-

govorili, ko sem vam povedala, da so vam Ijudje v sali radi vaše

plašljivosti nadeli ime Izidor — pastirek ... ali veste? Dejali ste:
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„Naj se le norujejo, Izidor- pastirek že pokaže Ijudem, kaj zna

in kaj hoe!" To so bile besede!

Plahuta je zardel v obraz in zašepetal s stisnjenimi ustnami

:

— Izidor-pastirek!

— In jaz sama vem in utim, da tii v vas nekaj drugega . .

.

nekaj — ne znám povedati . . . da imate . . . kako se pravi . . .

širši pogled, to je, da drugae razumete ... je govorila, ne da bi

se znala dolono izraziti.

— Ne, odkrito povedano, jalío se motite, gospodina. Vem,

dobra ste z mano in zato pretiravate ... A etudi bi bila trohica

resnice v vaših besedah, je vendarle vse to popolnoma brezpo-

membno. Ali ste pozabili, gospodina Roza , da postane Izidor-

pastirek plah in ponižen, kadar pride domov? Da mu je tesno in

žalostno pri srcu, bogve zakaj?... Ali ste pozabili, da ga je sram —
sram, gospodina Roza, sram pred Ijudmi? . . . Zakaj da ga je

sram? Zato, vidite, ker se zaveda samega sebe, to je, svoje brez-

pomembnosti in neznatnosti! Zato ga je sram, glejte ! In práv zares

:

kaj pa naj tudi napravím jaz, beraški študent, z nejasno bodonostjo

pred sabo? Ali naj stopim pred te neznane, skeptine Ijudi v

poži proroka, z gesto predikanta? Kaj se to sploh pravi: izobra-

ževati národ, kot so nas navduševali v soli? Kateri národ? Ali

kmeta ali mešane? Saj imanio duhovnike in uitelje? In jaz —
ali naj imam predavanja, ko vidim, da sem sam potreben predavanja?

Kaj naj torej napravím, gospodina? . . . Ljudje bi se mi smejali,

brez potrebe bi se osmešil . . . Gotovo, gotovo ne ugovarjajte! In

po pravici. Oni imajo svoje interese, razline od mojih, svoje živ-

Ijenje žive, ki ga jaz niti ne razumem. Kaj jim morem dati jaz?

Žal mi je samo, da sem jih vasi, ko šc nisem práv ni vedel in

razumel, ne vem natanko ali iz závisti in sovraštva ali iz hudo-

mušnosti in deške budalosti, imenoval kratkomalo —
— Mumije ! ga je prekinila Roza z veselim glasom. Meni ste

pravili to, razlagali ste mi neko, dobro se spominjam. Kako smcšno
ime, ah

!

— Res. Zdaj mi je jako žal za ta priimek, je rekcl mrano,
nato pa se mu je nenadoma zjasnil obraz. — In vas, liiala mumija, bi

poprosil, da me v imcnu celokupnega Kotlija odvežete tcga greha.

— Odpušam, je dejala Roza s smešno slovesnostjo in mu
dala roko.

— Hvala. In to malo, drobno in meliko dla bi prosil, — se

je šalil in obdržal njeno roko v svoji — da mi ostane vsenaprej
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tako naklonjcna kot dosihmal in me spremlja tako prijatcljsko in

požrtvovalno na vsch udnili potili moje luidomušnc mladosti. . , .

Nenadoma je obmolknil. Roza mu je izvila roko, ralila rdcica

ji je probegnila ez lica, povesila je oi in drgetajoa ústna, nato

pa je pogledala navzgor in je rekla s udnim, potvorjenim glasom

:

— Vaša hudomušna mladostí Vasi se mi zazdi, kot da se

izvolite nckoliko pošaliti iz mene . . . No, svobodno vam! Jaz

Ijubim salo ... In kadar ste dobre volje, vas imam práv rada,

etudi, no . . . Zamahnila je z roko po zraku in utihnila.

— Oprostite, gospodina Roza, e sem vas žali! ! Priznám, da

je moj humor vasi nekoliko uden ... A so na svetu rei, o ka-

teriii nikakor ne morem govoriti resno, ne vem emu. Ljubezen na

primer — ah kaj ljubezen, ko je še toliko drugih stvari, ki se jih

da obutiti tako globoko in neposredno, da jih kakor iz osramo-

enosti pred profanacijo ni mogoe odeti v besede. In e vzlic tému

skúšam izgovoriti svoja ustva, se mi spaijo v udno karikaturo. .

.

Torcj naj živi humor, pristen ali nepristen ! Jaz, ki ne Ijubim práv

posebno veliastne póze in traginega patosa, sem namre za humor.

Ali mislite, da bi mi kljub tému boljše pristojala poza traginega

junáka?

— Morebiti tragikominega junáka s precejšno porcijo senti-

mentalnosti, se je krepko zasmejala Roza.

— Kakor izvolite! Ampak vse to na strán. Brez šále, prijateljica

Roza : z nobenim lovekom v življenju še nisem govoril tako svo-

bodno in brez zadrege, s toliko lahkoto in nepremišljenostjo, kot

z vami. Doma ne morem govoriti: pri nas doma je molk ali prepir

— v naši ulici je krik ali smrtna tisina . . . Vi pa ste dobri z incnoj

in jaz sem vam hvaležen za prijaznost . . . Vidite namre, da tudi

mi poznamo hvaležnost, etudi smo doma tam . . . iz tistc ulice . . .

Roza je pogledala vanj zaudena, kot da ne razume, hkrati

pa je zasijala topia, skrita hvaležnost iz njenih dobrih oi. Nudila

mu je roko.

— Zdaj grem, gospod Izidor. Na svidenje! je dejala preprosto

in odšla.

— Bog z vami! je dejal Plahuta glasno in stal na mestu in

gledal za njo. — „Bog s teboj povsod, po vsch tvojih potih in

stezah, ob sledujem svojem koraku, ti dobra, ti edina ..." je šepetal

tiho in stal na mestu in gledal za njo.

Predno je izginilo njeno staromodno sivo krilce za poslednjim

ovinkom, se je okrenila in mu še eiikrat zamahnila z roko v pozdrav.
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Plahuta je skoil na klop in zamahnil z robcem in klobulíom. In pri

tem je govoril glasno, drhte in ginjen: „Neko, Roza, neko pa,

ko bom moan in bom svoj mož, pa ti bom povedal brez vseli teh

bedarij, isto resno, da te imam rad ... o kako zelo da te imam

rad — Roza, ti moja sladká ženka."

In bilo mu je v tem trenotku, da bi zakrial, da bi zavriskal

do nebes. In bilo mu je, da bi z enim edinim vzmahom roke prižel

naše vesoljni svet, da bi se iz Ijubezni zgrudil na zemljo, na to

sivo, zgrbljeno, zelenolaso starko, in jo poljubil in zašepetal tiho

in neslišno v mehko, dehteo prst to svojo veliko, najlepšo, naj-

dražjo skrivnost! Tako je s pijanimi omi stal na klopi in strmel

na srebrno pot, ko že dávno ni bilo nikogar ve na nji. Nato je

stopil na tla, sedel na klop in si z rokama podprl glavo . . .

Še so gorele solze v njegovih rdeeobrobljenih oeh, ko se

je dvignil ez pol ure s klopi. Ozrl se je na mesto, ki je ležalo

pod njim, odeto v zlatoprašni pajolan. In tedaj se je prestrašil.

„To vse ne bo nikoli!" je vzkliknil in trd in siv in mracn je

postal njegov obraz. „Kako sovražim to mesto, to prokleto mesto!"

Kakor da se uti preganjanega, je skoil in bežal po poti.

Obenem pa se mu je skljuil in upognil hrbet, glava se mu je

sklonila med rameni, oi povesile v tla. S hlastnimi, preplašenimi

koraki je premeril steze in pota, napravil velik ovinek in dospel na

glavni trg. Ústna so mu nervozno podrhtavala, gestikuliral je z

rokami in nobenernu loveku ni pogledal v obraz.

— Stojte vendar, stojte, za vraga, akajte ! se je hipoma sredi

trga ulila nanj ploha gromkih, nepriakovanih besed in vzklikov.

Plahuta je obstal in se ozrl krog sebe.

Pred njim je stal njegov znanec, zdravnik dr. Kan.

— Pri Belcebubu, vi ste junák! Kako znatc brusiti pete! Tako

dirjate po svetu kakor splašen konj ! . . . je s liitrim, ostrim, rezkim

glasom govoril zdravnik, si brisal pot s ela in vil svoje rdce,

široké brke. — Zares, lovek vas komaj dohaja . . . Slišal sem, da

ste prestali maturo z odlinim uspehom. No, estitam vani

!

Sprožil je svojo široko, šetinasto roko in je s trdimi, košcnimi

prsti oprijel Plahutovo. Ta je jecljal svojo zahvalo, eš da ni bilo

tako sijajno, da sc je vse le bolj posreilo . . .

— Na však nain je dobro, da ste absolvirali to budalost!

Zdaj se lahko temcljito odpoijetc. Upam, da vas bomo kdaj videli

v svoji družbi, kaj ?

— Ne vem — to sc pravi, e bo le mogoc.
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— I, seveda bo mogoe! Bom že poskrbcl, da vas bodo mc-

rodajni faktorji ob pravi priliki vpregli v rodoljubni jarem tuintod . .

.

Mlad, inteligentcii, impulzivcn faiit velja nekaj v taki zaspaní vaši

kot je Kotlije. In poleg tega — saj imate vendar názore: národ, do-

movina ... AH ste se morebiti tudi vi že inficirali od tiste proklete

patološke bolezni, ki nam je okužila ves narašaj — niliilizem, ci-

nizem . . . kaj?

Doktorjeva ústna so sc nakrivila v uden sarkastien posmeh,

ko je s polzaprtimi omi motril mladenia pred sabo. Tako je motril

svoje pacijentc, predno je napravil diagnozo.

— Ah ne, nikakor! Dejali so mi celo, da sem idealen..." se

je zasmejal tiho s svojim otroškim smehom Plahuta.

Doktorju je ugajala ta naivnost. Potrepal je mladenia po rami

in se smcjal široko in glasno, da so se mu nasršili brki in za-

solzile oi.

— Hahaha! Tako so dejali, da ste? Res? Haha . . . Ne, tem

bolje, tem bolje, videti hoemo, kaj ste! . . . Kako pa, oprostite

mi to indiskretnost — je prídel ez trenotek in njegov glas je takoj

postal ves resen in trgovski — kaj pa nameravatc zdaj? Kam ste

se odloili?

Plahuta je pogiedal v tla, kakor da je ves as priakoval tega

zlousodnega vprašanja in ní odgovoril.

No, kaj nameravate zdaj? je ponovil doktor še bolj suho.

— V življenje, naravnost v življenje! se je ozrl vanj mladi

tant s porogljivim nasmehom.
— Da, razumem, v življenje sploh in kam posebej ?

— V življenje sploh! Kam posebej: ne vem . . . Nisem se še

odloil. Morebiti v semeniše.

Doktorju so se povesili brki, ústa so se mu izboila in ná-

sobila v zaniljiv posmeh, obrvi so se mu skrile.

— Ta-ako? V semeniše? je dejal z zategnjenim, zelo važnim

glasom. — Da, práv tako. mogoe je to najboljše za vas! je pri-

stavil malomarno s posebnim naglasom.

V Plahuti je zavalovala vsa kri. „Zakaj me žali? Kaj hoe
reí?" je pomislil trenotno. „Zakaj je tako zoprno vsiljív, zakaj

vprašujc?" In zautil je do tega doktorja nenadoma nekaj neprija-

teljskega, sovražnega, doim ga je poprej ves as svojcga znanja

z njim šmátral za najbolj razumnega in inteligentnega, pravzaprav

edinega inteligentnega moža vsega Kotlija, s kojím bi se dalo ob-

evati prijateljsko.
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Kajti skoro nikoli v vseh teh letih svojega šolanja ni Plahuta

natanno in praktino, z mirno in stvarno razsodnostjo preudaril o

cilju svoje bodonosti. Prevelik kaos je bil v njem, preve so se

mešale sanje z resninostjo, da bi zri v svet, kakor njegovi tovariši.

Hotel je in to njegovo hotenje, to silno, zanosno, vsecbvladajoe

hrepenenje mu je zadostovalo, da ni vpraševal po vzrokih in posle-

dicah. Hotel je in ena edina ognjena želja je žgala v njem : razviti,

razmahniti svojo osebnost do skrajnih sil . . . „Kamorkoli te postavi

življenje, si mož na svojem mestu, ker je v tebi vrelec neizrabljenih

moci in plodnih sil, ker si mož in osebnost — a jaká, mona
osebnost se dvigne kvišku in vspne samostalna navzgor!" To je

bil izraz njegovih, bolj obutenih, nego preudarjenih, vsekakor precej

nedolonih in splošnih misii. Da bi se spušal v posamine po-

drobnosti, ki jih zahteva praktina potreba, se mu ni videlo nujno

in poleg tega zelo banalno. util je v sebi mo — najslajši trium-

fálni ut mladosti. util je v sebi zmožnost in tudi nagnenje in

Ijubezen do vsega, kar obeta postati veliko, nenavadno, silno! „Du-

hovnik ali uradnik, umetnik ali zdravnik — vse je isto. Ker poglavitno

je osebnost, silná osebnost. Z njo je mo in zmaga." To je bila

njegova diviza.

Tako ponosno utijo in mislijo neizzoreli sanjarski mladenii.

Osebnost je njih najdražji sen.

In sedaj v tem trenotku je stal pred njim doktor in ga opazoval

s svojimi polzatisnjenimi omi, nepremino in brezgibno, kakor da

mu mole izprašuje vest. „Kam?" je vpraševal molk njegovega

pogleda, ki je silil vanj globoko, globoko v srce in dušo. Kakor

droben, oster secirski nož je bil ta pogled : rezal je in páral. „Kam,

moj Bog? Kam, moj Bog?" se je vpraševal tudi Plahuta in si ni

vedel odgovoriti. In nenadoma, v hipu krajšem nego sekunda, mu
je objela ostudna, zoprna misel vso dušo : da je življenje glupo,

bedasto, vsakdanje! Brez lepote žive Ijudje, brez veliasti umirajo . .

.

Življenje jih peha semintja, mui jih, sortira jih in deli v predale,

kakor dele v predale uenci hroše, ki so jih nabodli na igle. In

tam životarijo, stlaení drug poleg drugega, však po svojem rodu

in poklicu. Kaj je osebnost hrošev? Ah, blodcn, púst bedast sen!

Postalo ga je sram, da mu je zaplamenel v rdeici ves obraz

in so se mu našibila kolena. Zakaj util je nemi pogled doktorjev,

ki je bil brezbrižno in ravnodušno obrnjen vanj. Ta pogled je segal

vanj, oblezel mu kakor gosenica srcc in dušo, pretipal slcherno

skrivnost in s porogljivo malomarnostjo sledil vsakcmu novému
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utripu njegovih ustev in misii. Bil je preprian, da mu je natanno

znan ves tajni tok njegovega mišljenja v tem kratkem trenotku. Iii

bilo ga je sram zase, za svojo mladost, za svoje sanje! In z glasom,

drhteim od sramu in srda, je jecljal kakor v múni zadregi

:

— Ah ne, kaj me briga teologija! Naj jo vzame vrag radi

mene! Sicer pa : vseeno je . . . tudi semeniše . . . kakor želitc —
samo ne vem, kako bi šlo . . . Ne, jaz hoem medicino, filozoíijo,

tehniko, jus, karkoli, v semeniše ne maram! je konno skoro za-

krial Plahuta.

Doktor se je smehljal, samo smehljal. Nato se je sklonil nízko

k njemu in vprašal z glasom, o katerem ni bilo mogoe dognati,

je li resen ali zasmehljiv:

— Menda vam manjka sredstev, kaj? Ali bi ne izvolili even-

tualno kaj drugega, ko imamo toliko lepih in prijaznih, tako solidnili

in naravnost sijajnih poklicev na svetu. Soliden poklic, fánt, to je v

življenju vse! In im preje tem bolje, im ve, tem lepše! Glejte me,

ki vam pravim: tudi visoka šola ni vse. Lepo je akademina ast,

doktorská diploma in tako naprej, ni ne reem, vse lepo — a to

za Ijudi, ki imajo, imajo . . . Bodite praktien, fánt! Gemu pa imamo
na svetu železnice, pošte, banke?

Plahuta se je vzpel nenadoma hlastno kvišku:

— Ne, zdaj sem se odloil : na univerzo greiii, ali pa nikamor,

e tudi makar v semeniše! Da, raje v semeniše! je ponovil s

trdim, moškim, odlonim glasom in poglcdal v doktorja. — Kar pa

se tie sredstev, je pristavil s krepkim glasom, se prekinil, ob-

molknil in pogledal v tla.

Doktor se je smehljal s tankim, nevidnim in neslišnim smeli-

Ijajem.

— Že dobro, že dobro. Vidim, da ne pravijo po krivici, da

ste idealen. Tudi trmoglavi ste, no, kakor pa vsi rcsniiii idealisti!

Fanatizem, trmoglavost, da . . . No, že dobro.

Dotaknil se je klobúka in odšel.

Plahuta je gledal za njim s trudnim pogledom.

„Zdi se mi, da se noruje iz mene ..." je zašepetal tilio, z

glasom, v katerem so drhtele udusené solze.

Nato se je obrnil in odšel z drsajoim korakom — dvajsetletni

starec — proti svoji ulici in domu, njcgovo srcc pa je bilo polno

tesnob in vprašanj: Kam, kam?
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Custozza - Solferino.

Navadno preživijo dandanes Ijudje svoj dopust po šumnih leto-

viših ob romantinih gorskili jezerih in na luksurijoznili rivijerah

med zvoki operetnih valkov in koranic. Pisan trop tujih obrazov,

nebotine stene gorskih orjakov, razigrani slapoví in tolmuni, va-

lujoe vode z jadrenicami in parniki, vse to jim razvedri dulia, ki

se je moril dolge mesece v suhoparnih aktih. Krivino bi sodil, e
bi imenoval to zapravljen as, dasiravno nisem pristaš také porabe

dopusta. Kdor ima pilo odmerjene proste dni in primerno nabit

mošnjiek ter se mu hoe samo lahkega razigranja, si brezdvomno

ne more izbrati lepšega in blagodejnejšega razvedrila, nego si ga je

izvolil na ta nain. Pestri spomini ga poživljajo vse tja do prihod-

njega dopusta.

Toda v ta šumná letoviša se zatee tudi mnogo takih, ki sta

jim as in denár v popolnem nasprotju. Komaj so si napravili

dispozicijo, že so izmenjali tudi poslednji bankovec. Vlak, ki jih je

jedva izložil, jih cijazi „pod baldahin", kakor bi dejal prijatelj Joža,

kjer kolnejo v preostalih poitniških dneh hotele, kamerierje, cicerone

in drugo tako velikomestno navlako. Ne pride jim na misel, da se

tudi z malimi denarji lahko dolgo potuje in dale pride ter vidí

mnogo lepega. Saj je vendar toliko tihih, skromnih krajev, kjer je

zanimiv skoro však grmiek, vsaka vodia, vsaka stezica, kjer iz

sleherne pedi zemlje govori loveku veliká in živa zgodba, ki jo je

videl doma zapisano z mrtvimi rkami v mrtvih knjigah.

Historina tla imam v mislih. Za ta tla pa je treba historinega

zanimanja. Cesto samevajo živi svedoki preteklosti in tonejo v po-

zabnost. Še celo domaini, nová generacija, zaudeno opazujejo

tujca, ki ga je zaneslo med njihove domove koprnenje po živili

priah iz davnine. Kdo bi jim zameril ! V borbi za vsakdanji kruh

jim izpodriva skrb za bodonost spomin na veliké dni njihovih

oetov in dedov.

Custozza — Solferino sta dva taká kraja. O njiju sem ul še

otrok dosti junaških zgodb. Pripovedovali so jih osivcli starci.

Svoje lastne zgodbe so pravili in jih dokazovali s še vidnimi ranami

od dcbelih svinenk, od granát in bajonetov kletih Piemonfezov.

V živem spominu so mi ostale iz tistih zgodnjih let slikc nizkih

griev, posejanih z vitkimi cipresami. Skoro v vsaki hiši so imeli
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kako tako sliko od Custozze in Solferina. In vsc do telí zrelili let

sem sreaval hrabre veterane „oeta" Radeckega. Však mi je dobro-

dušno pravil svoje viteške ine.

Tako se mi je že dávno rodila želja, prcromati ta gornjcitalska

bojiša, ki so popila tudi mnogo naše krvi. Toda samé navdušenc

zgodbe veteránov mi niso mogle služiti v zadostni pregled tedanjili

politinih razmer v Lombardiji in Beneiji ter v ostali Evropi. Tre-

balo je prelistati precej zgodovinskih knjig, da sem si ustvaril jasno

sliko tedanjega politinega življenja. — Da razumemo posledice, je

treba poznati njili vzroke, zato nartam poleg bojiš in bojev drobno

skico nesrenih politinih odnošajev, ki nosijo odgovornost za toliko

tiso izgubljenih življenj krog Custozze in Solferina. '

Po sijajnih dneh dunajskega kongresa, kjer se je báje zavese-

Ijailo 30,000.000 goldinarjev, so se vrnili razlina velianstva in

ekscelence na svoje staré dvore, da bi zopet vžívali blagodejni mir.

Politino obzorje je bilo zdaj brez oblaka, zakaj „veliki rogovilež"

Napoleon Bonaparte je bil ugnan in je akal tam dale na samotnem

otoku Sv. Helene svoj klavrni konec.

V vsej Evropi pa se gotovo ni nihe bolj livaležno oddahnil,

nego knez Metternich, lovek, ki pomeni v kulturnem in politinem

svetu najveje zlo XIX. stoletja. Ta „državniška móra" je imel

skoro štirideset let prvo besedo na evropskih dvorili, kjer je s pridom

sejal Ijuliko najreakcijonarnejše politike in se izkazal pravega ženija

v zatiranju vsakega kulturnega in politinega pokreta ter narodnost-

nega in svobodnega gibanja. Najobutneje pa je tepeškala ta šiba

v mejah tedanje Avstrije. V neuveni cenzuri in policijski špijonaži

je videl najizdatnejša sredstva za ohranitev „preljubcga miru". Da

je bil sam cesar Franc pod vplivom tega nazadnjaka, se razvidi

najbolj iz njegovega nagovora na profesorskí zbor Ijubljanskega

liccja, kjer je dejal med drugim : „Pojavile so se zdaj nove ideje,

ki jih ne bom mogel nikoli spoštovati. Držite se lepo staré poti,

kajti ta je dobra, in e so bili naši predniki zadovoljni z njo, zakaj

bi ne bili še mi? Ne potrebujem uenjakov, ampak dobrih držav-

1 Viri, ki so mi pri tem najbolj sliižili : Gencr.ilslíibs- Biireau fíir Kriegsgc-

schiclite : „Der Kricg in i ta lien, 18 59." (Wí(M1. V'erlag des k. k. Gcncral-

stabcs.) „Der Krieg im J a h r e 1 86 6." (V istcm založništvii.) .lllustricrte

Geschiclitc des neunzchntcn J a h r h u n d er t s." (Lcipzig, Unioii Deutsche

Vcrlagsgcscllscjiaft 1890.)
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Ijanov. Vaša naloga bodi, vzgajati mladino v tem zmislu. Kdor

meni slúži, mora uiti, kakor je moje povelje. Kdor pa ne zna tako,

ali kdor misii nastopiti z novimi idejami, ta naj izgine, sicer ga

odslovim sam."

Da bi „nove ideje" ne poplavile cesarskih dežel, se je zlasti

strogo pazilo na vtihotapljanje „nevarnih" knjig in asopisov. Mašili

so jarke, nihe pa ni pomislil, da pronica silni element Ijudske

volje in skrivaj zbira svojo mo v široki strugi, da vzbukne neko na

dan in ne nájde ve ježov, ki bi mu mogli zastaviti svobodno pot.

Po Apeninskem polotoku se je valil ta skrivni veletok. V par

desetletjih je bilo že oitno, da si iše zanesljivega izhoda na rav-

ninah pod Mont Blancom, sredi plodnega Piemonta, v hiši, ki nosí

ponosen nápis: „ Itália fara da se", v môžu, ki se ga nazivlje

„Spadá Itália".

Italijo je sestavljalo takrat kup državic, ki pa so bilc vse objete

od strupenega Metternichovega dúha. Skromnému Ijudstvu, ki je

hlapevalo od roda do roda raznim useljenim mogotcem, je prinesel

šele veliki Korzian blagodejno lu ústave. Po dunajskem kongresu

pa je bila kronanim glavam prvá skrb, ugasniti to lu z najbru-

talnejšo reakcijo. Najokrutnejše nasilje pa je zavladalo v Lombardiji

in Beneiji, ki si jih je bila izrekla Avstrija za svoj okvir. Niti

najmanjšega ozira niso jemali na upraviene potrebe posameznih

kronovin. Stari pajek Metternich je le vedno gosteje razpredal svoje

špijonske mreže.

Tako je rasla nevolja od dne do dne. Kdor je poznal blago-

dejnost konstitucije, je ni mogel ve pozabiti. Inteligenti so uvideli,

da nimajo priakovati od Donave nikakršnega odrešenja, zato jim ni

preostajalo drugega, nego iskati to odrešenje v samih sebi. Osnovali

so v ta namen skromno družbo „karbonarijev". Eni so imeli v

mislih samo svobodnejše razmere, pretežna veina pa si je postavila

višji cilj : zjedinjeno Italijo. V par letih je bil ves polotok zrel

za revolucijo, ki je tudi izbruhnila v Neapolju in Piemontu, toda

brez pravega uspeha, ker je ni vodilo enotno postopanje, zlasti pa,

ker se je ni udeležila veliká veina preprostega Ijudstva, ki je bilo

še na prenizki kultúrni stopnji, da bi moglo práv pojmovati ústavní

problém.

V avstrijskem delu polotoka se je zdaj okrutnost vladnega

sistema le še poostrila. Osumljence so zadele strahotne kázni. Mnogo
odlinih mož so odgnali v daljne jee. Med temi je bil tudi znani

pesnik Silvio Pellico.

„Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 7. 21
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Sovraštvo do tuje vladc pa je šlo pridno v klasjc. Dcset let

po tisti neuspeli vstaji je osnoval iieumorni zarotnik Giuseppe

Mazzini v Marseju tajno zavezo „Mladoitalije", ki se je tudi hitro

razširila in pomagala buditi misel zjedinjenja.

Cesarju Francu je sledil na prestolu sin Ferdinand, toda samo

po imenu, zakaj vajeti je držal zdaj nconiejeno Mctternicli. Duh

reakcije je prispel na vrliunec. Tako sc je približalo viliarno leto

1848. V Franciji, domovini revolucije, se je zopet dvignila nevihta

in bliskoma švignila proti vzhodu, tja do cesarskega Dunaja, kjer je

zrušila kozia „koijažu" Metternichu. Kar ez no ga je zmanjkalo

s kmila.

Zdaj je zavrelo tudi v Italiji, skrivni veletok se je privalil do

izhoda. To in onkraj Ticina se je prielo brusiti morilno orožje. —
Oi cele Avstrije so bile zdaj vprtc tja v Milan, kjer je izdeloval

ognjeviti dvainoscmdesctlctni starek Radecki vojne nárte. Medtem,

ko so pohajali visoki civilni uradniki razlina zabaviša, zlasti zna-

mcnito Scala-glediše in se brezskrbno zanašali na „velemo" policijc,

je on edini spoznal nevarnost položaja. Toda zaman so bila vsa

njegova prigovarjanja, naj bi mu poslali ojaenj. Ob prietku

vojnili operacij je imel pri rokali samo 15 tiso mož, zakaj približno

20 tiso mu jih je pobegnilo v sovražni tábor. Brez vojne napovedi

je prestopila 40 tiso mož brojea sardinska vojska mejno reko

Ticino in po petih krvavih dneh (cinque giornate) se je moral Radecki

umakniti iz Milana v Verono, kjer je tako dolgo bránil sovražniku

prehod ez Adižo, dokler ni dobil primernih ojaenj. Potem pa je

potolkel Piemonteze 6. mája pri St. Luciji. Odloilna bitka pa se

je vnela 25. julija na višavah krog Custozze, ki je trajala deset ur

in se konala s popolnim porazom sardinske vojske. Karel Albert

je moral skleniti premirje ter prepustiti Avstriji Beneijo in Lom-

bardijo. V naslednjem letu je bil zopet tepen pri Mortari in Novari

ter je moral zato odstopiti prestol svojemu sinú Viktorju Emanuclu II.

Z nepopisno krutostjo so zopet zadusili avstrijski bajoneti v

Lombardiji slehern pojav upora in ukrotili po vsem polotoku vihar

48. leta. Srd do tuje vláde pa je zavzel še veje dimenzije. Slej ko

prcj so se obraale oi patrijotov prek Ticina, odkoder je moglo

naposled vendarle priti toliko zaželjeno odrešenje.

Deset let je tlela iskra pod pepelom. Pustolovec Louis Na-

poleon, lan karbonarijev, si je taas kot cesar Napoleon III. dobro

utrdil francoski prestol. Svojega velikega strica je dosegal kvejemu

v astihlepnosti, v drugili zmožnostili pa je zaostajal dale za njim.
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Prikritost, prekanjenost, hladnokrvnost so tvorile njegovo bistvo,

trabantila pa mu je srena usoda. Sicer pa je bil telesno in mcralno

cela karikatúra. Nasajen na nizke nožice, je imel nerazmerno velik

zgornji život, tako, da je izgledal pravcat velikán, kadar je sedel.

Njegov znaaj je bil naravnost grozovit. „Le droit? Qu'est-ce

que c'est?" se je zavzel, kadar ga je dirnila neprijetna beseda

„pravica".

Zasledoval je vselej in povsod samo en cilj : povzdigniti Francijo

na nekdanji višek sláve in ugleda in oprijel se je vsakega sredstva,

ki je moglo meriti v dosego tega cilja. S podporo vdane vojske in

uradništva neomejen absolutist, si je znal pridobiti Ijudsko naklo-

njenost s pospcševanjem ekonomskih in socijalnih interesov ter s

sijajem vojne sláve. Po krimski vojni je bil na vrhuncu svoje moci,

Vsa Evropa je glcdala zdaj zopet v Tuilerije in priakovala od tam

merodajne besede v svojih spornih vprašanjih. Najbolj zaupno pa

se je obracala tja mala Sardinija, ki je bila poslala svoj obol

pred Sebastopol in postala s tem protežiranka veliké Francije.

Avstrija je imela za aša krimske vojne grófa Boula za zuna-

njega ministra. Tému môžu je treba po pravici naprtiti vso odgo-

vornost za njeno poznejšo nesreo 1859. leta. Namcsto da bi bil

ohranil Rusiji v krimski vojni neutraliteto, se je šel brez vsakega

povoda zvczat z njenimi sovražniki in je postavil armado na ogrsko

in gališko mejo, pri emer je pa tudi ostalo. Hvaležnosti ni mogel

zato priakovati od nobene stráni. Posledice te blazne poteze so

bile ruinirane finance in neodpustna zamera v Petrogradu, ki se je

posebno obutila v dneh, ko je prijela Avstrija za orožje proti tistim,

ki se je vezala z njimi v krimski vojni.

V Sardiniji pa je vodil kmilo mož izrcdnega državniškega

talcnta, gróf Cavour, uenec slavnega Machiavcllija. Njegovo oprezno,

preraunjeno delovanjc za zjcdinjcnje Italije zaslúži najvejega ob-

udovanja. Však korak, ki ga je storil v ta namen, je bil pretehtan

in premišljen do kraja. Sardinska pomo v krimski vojni je imela

že eminentno politino ozadje. Tako je Cavour zael. Na pariškem

kongresu pa je stopil že korak dalje in v posebni spomenici opozoril

velesile na ncuvene razmere, ki jih zakrivlja Avstrija na Apenin-

skem polotoku. Uvidel je, da si je pridobil s tem francoskih in

angleških simpatij in to mu je bila že veliká cena. Tudi Rusija se

mu je pokazala naklonjena, dasiravno je stala Sardinija še nedávno

med njenimi nasprotniki. Obljubila mu je neutralnost, samo da

izplaa Avstrijo za njeno poloviarstvo v krimski vojni.

2P



316 Vilko Mazi: Custozza - Solferino.

Ves polotok se je priel zdaj vidno probujati. Za udejstvo-

vanje Cavourjevega programa se je osnovala 1857. leta „Léga na-

zionale", ki je združila v svojih vrstah vse, kar je mislilo in utilo

italijansko. Sardinija je postala zdaj dežela vsega upanja. Cavour

pa je delal še zmerom s treznim razumom. Jasno mu je bilo skoro,

da bo ostala Avstrija v sluaju konflikta osamljena, toda Sardinija

bi utegnila biti samo s podporami ostale Italije še vedno prešibka,

zato je bilo treba poiskati monega zaveznika in našel ga je v Na-

poleonu III.

Napoleon, ki mu je bila Avstrija že dolgo trn v peti, je brez

obotavljanja pristavil železo k ognju. Priel je s prekanjenimi splet-

kami. Anglija je bila baš zaposlena z vstajo v Vzhodni Indiji in je

imela tako vezane roke. Ruska pomo Avstriji je bila izkljuena.

Nerešeno je bilo samo še vprašanje, bo li hotela ohraniti tudi Prusija

v eventualnem zapletljaju neutralnost? Kljub vsem sladkim prigo-

varjanjem Napoleona in Cavourja se vendar ni dalo izposlovati v

Berlinu kaj gotovega. Toda bistroumni Cavour je presodil : „esar

ni mogoe skleniti zdaj, sklenilo se bo ob svojem asu. Prusija se

ne bo mogla izogniti nemški nacijonalni ideji, zato je zveza Prusije

s poveanim Piemontom zapisana v knjigi bodonosti."

Sredi julija sta se sestala Cavour in Napoleon v kopališu

Plombiéres, kjer je slednji obljubil svojo dejansko pomo pod

pogojem, e se bo mogel zato opraviiti pred javnim mnenjem.

Da bi bila |zveza še trdnejša, je izposloval Cavour ob tej priliki

ženitev Napoleonovega siná z najstarejšo herjo Viktorja Emanuela.

Ob koncu leta je bilo v Sardiniji in v ostali Italiji vse pripravljeno

na veliki mejdan.

Prišel je dan Novega leta 1859. Ob tej priliki so imeli poslaniki

tujih džav v Parizu navado, da so se napotili v Tuilerije estitat

mogonemu Napoleonu. Kar je kramljal z njimi cesar, so brž spo-

roili svojim vládam, ki so videle v teh besedah zanesljivo prero-

kovanje politine situacije za tekoe leto. Avstrijski poslanik barón

Hiibner je ul topot iz Napoleonovih ust hladne besede: „Obžalujem,

da razmerje moje vláde do Vaše ni ve tako dobro, kakor bi rad..."

Kaj je tialo za temi besedami, je slutila takoj vsa Evropa; še

bolj pa je potrjeval to slutnjo nagovor Viktor Emanuela ob priliki

otvoritve sardinske zbornice. Dejal je med drugim: „Dasi spo-

štujem pogodbe, ne morem biti gluh za bolestne klice, ki me do-

segajo iz tolikih krajev Italije ..."
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Na jugu Nemije so simpatizirali z Avstrijo, na severu s Pie-

montom, v Berlínu pa se ni mogla politina tehtnica nagniti na

nobeno strán. Však je mogel torej uvideti, da je položaj za Avstrijo

skrajno kritien.

V zadnjem trenotku so se bili v Berlinu vsaj toliko zjedinili,

da so obijubili Avstriji pomo pod pogojem, ako ne zasleduje drugih

ciljev, nego utrditev svoje posesti v Italiji. Ko so pa zaznali, da

obsega nárt tudi oslabitev Sardinije in naposled strmoglavljenje

Napoleona, so vtaknili roke v žep in obrnili hrbet. Avstrija je ostala

prepušena sami sebi. Pameten mož na krmilu bi bil storil zdaj

gotovo vse, da bi se dosegel miren izhod iz konflikta, oholi Boul

pa je poslal 23. aprila v Turin — ultimátum, z ošabno zahtevo raz-

oroženja tekom treh dni, ki so mu ga seveda z veseljem — odklonili.

Katastrofa je bila torej neizogibna. Napoleon je obvestil 26. aprila

dunajsko vlado, da bo šmátral prekoraenje Ticina od avstrijskih et
obenem za vojno napoved Franciji.

Tri dni kasneje je prekoraila avstrijska armáda mejno reko in

s tem se je priela zanjo usodna vojna 1859. leta.

Radeckega ni bilo ve, pa pa je ostalo par njegovih izbornih

uencev (Benedek, Hefi), toda na Dunaju, so zmožnost prezirali,

visok naslov jim je bila glavna stvar, zato so izroili vodstvo operacij

v najnezmožnejše grofovske roke ogrskega mogotca Gyulaja, ki je

zagrešil še pred pokanjem pušk neodpustno in usodno napako.

Sovražnik se namre ni nádejal tako nagle pripravljenosti avstrijske

vojske in 110.000 avstrijskih bajonetov s 364 topovi bi bilo gotovo

in poceni odneslo lavorike zmagoslavja, da so se takoj po preko-

raenju Ticina obrnili na Turin, kjer je begala Cavourja strašná

zadrega. Brez boja bi se moralo vdati mesto, zakaj najbližje fran-

coske ete so bile še visoko v Alpah in so se zelo poasi pomikale,

ker so jih ovirali visoki zameti. Najoriginalnejše pa je bilo, da so

se bližale sovražniku — brez patrónov in topov, po zaslugi zani-

karnega vojnega ministra, ki ga je Napoleon takoj odslovil, ko je

izvedel za to blazno dejstvo.

(Daljc prihodnji.)
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Marija Kmet:
T* v- r> * v •

Torce Skocir.

I.

Zamolklo je udarjal stroj, ki ga je mehanino pritiskaval in spet

izpušal starikav in suh knjigovez ; šelesteli so listi papirja in

dišalo je po limu, da je lovek komaj dihal in ga je dregalo v

nos bodee in zoprno. Veliká je bila delavnica, a zdela se je

majhna. Vsepolno je bilo nakopienega papirja vseh barv, in knjige

so ležale že vezane in nevezane lepo po vrsti na dolgi deski in

pa v neredu na velikem kúpu sredi sobe. Skoro temno je bilo, samo

eno okno je razsvetljevalo sobo in še to je bilo obrnjeno na dvo-

riše. Zatohel zrak po pomijah in raznih odpadkih z dvoriša je

poasi in léno polzel skozi okno. Delavci, pomoniki in vajenci so

delali posami ali po vec skupaj in se potihoma smejali in pritajeno

šepetali. Zdajpazdaj je zaklel mojster, suh in visok lovek z de-

belimi naoniki na izbuljenih oeli, in je prisolil kakemu nerodnemu

vajencu par gorkih krog ušes.

Slabotni, majhni fantii so bili vajenci. Z nekako spoštljivostjo

so zrli na ošabne pomonike, a za hrbtom so jim kázali jezike in

se smejali, e je mojster oštel katerega izmed teh ošabnežev. V dnu

srca pa si niso mogli misliti ni lepšega in vzornejšega, kakor

postati kdaj pomonik. Vekrat so vajenci šteli na prste, koliko let

ali mesecev bodo še kot „uenci" in tisti, ki je imel že dve leti za

seboj, je s pomilovanjem zri na kakega novinca, eš: „Kaj bi ti sla-

botnež, kdaj boš šele ti priplezal tako visoko kot sem že jaz." Naj-

vekrat so se prepirali med seboj in se naskrivoma suvali, ali pa so

prilepili tovarišu kos papirja na hrbet in se smejali do solz, e je

oni, ni hudega slute, vstal in šel po opravkih k mojstru. Vselej je

nastal šum in grohot, dokler ni mojster jezno zavpil in oštel fante.

V zadujem mesccu so se najvekrat norevali iz fanta, ki je

prišel šele pred par tedni. Bil je to Tore Skoir, s Krtine doma,

sin uitcljcve vdove, ki je zdaj živela z otroci v mestu. Pravkar je

stopil mojster k Toretu in mu dejal:

„Fánt, za božjo voljo, kako pa šivaš! Ali ne vidiš, da visijo

listi kar vsaksebi in še število stráni ni v redu? Paži, e ne . .
."

in zamahnil je z roko, da je Tore odskoil dalc v strán in prcvrnil

kup knjig. Tedaj je pa završalo od smeha po dclavnici, da je Tore
bojee sedel na svoj stolek, in solzc so mu stopilc v oi.
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Prvikrat se je uil pri mojstru in sam si je izbral ta poklic.

A že takoj prví teden mu ni šel ta posel práv ni k srcu. A v šolo?

— Ne v šolo spet ni hotel. — Saj je bil poskusil tudi tam, pa ni

šlo. „Kdo bo v soli, ko je tako tesno in dolgoasno!" si je mislil;

mati pa ga je tudi rada vzela iz šole, ker je bila že sita venih

uiteljevih pritožb.

Tore pa je že mislil, kam bi jo spet popihal, tu mu ni práv

ni ugajalo. Tako temno je bilo v delavnici, dišalo je po limu, však

as ga je mojster ali pomocník stresel za ráme in poskusil trdnost

njegovih las, in poleg tega so se še tako norevali iz njega. „Ne

bo šlo," je dejal sam sebi, „kar pustil bom. Samo mati? E kaj —
jokam se, pa bo —" Iz teh misii ga je vzbudil Lojze, vajenec, ki

je imel že celo leto uenja za seboj, in ga je vprašal

:

„Tore, si videl v stolni cerkvi podobo matere božje — ?"

.Kje?"

„I tam, v stranskem oltarju."

„O da, videl, však dan jo lahko vidim.

„Ali si videl, kakšna je — ?"

„Videl ; rna je —

"

Tedaj se je Lojze hudomušno nasmehnil in dejal.

„Ali veš, zakaj je rna?"

Tore ga je zaudeno pogledal : „Ne, ali morda ti veš?"

„Vem, vem. To je bilo tako : Pred leti je maševal ondi škof,

in ko so med povzdigovanjem vsi Ijudje gledali dol in se trkali na

prsi, je naenkrat nekaj zahrešalo, in ko so Ijudje pogledali, je bila

mati božja v oltarju rna. Tako je bilo."

Tore je od zaudenja bulil oi v Lojzeta in ni mogel ni-

esar rei.

Lojze se je komaj zdržal smeha ; a drugi, ki so to slišali, so se

zasmejali, da je mojster pristopil in gromko zavpil: „Mir, svojat!" —
Skoirka, Toretova mati, je veliko prestala na svetu. Njen mož,

uitelj na Krtini, je bil pijanec in dobrovoljek, zapravljal je denár;

a devet otrok je hotelo jesti . . . ko je bila najstarejša hi stará

dvaindvajset let in najmlajša tri mesece, je umri njen mož. Morali

so vsi s Krtine, prišel je nov uitelj in ker je imela Skoirka brata

v mestu in jo je ta povabil, je odšla z vsemi otroki v mesto. Mislila

je, da ji bo brat pomagal, a ta jo je vprašujo pogledal in dejal:

„Po kaj si prišla, Marjana? Ali misliš, da jaz zlato kopljem,

ali da je v mestu tako življenjc kot na Krtini?"

Skoirka ga je vsa solzna pogledala in dejala:
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„I saj si nic vendar vabil!"

„Sem mislil, da ne boš tako neumna, da bi prišla. Vrni se!"

„Kaj si neumen? Vse pohištvo je že na potu in dolga vožnja,

misliš, da je zastonj? In pa otroci niorajo vendar v šolo! Starejša

dva fanta hodita že zadnje leto v gimnazijo, starejša líi v priprav-

nico, drugi drugam. V Ljubljano nisem šla, ker si me ti sem vabil.

No, in zdaj . . . tako-le si z menoj!"

„e je tako, pa le glej, kako bo!"

„Lepo me tolažiš!" je vzdihnila Skoirka in pojokala. „Ti moj

bog, kam sem zdaj zašla!" —
Tore ni bil za šolo. Petnajst let je bil star; šola je bila múka

zanj. Skoirka se je tolažila, da bo vsaj ostal pri rokodelstvu. „Saj

ni treba," je dejala, „da bi bili vsi šolani, pa naj bo ta kaj drugega.

Saj je dosti, da sem vse druge pripravila tako dale." Podpirali so

jo nekaj starši, dosti seveda ne. Ko so bili z doma, so pozabili,

kako hudo je bilo življenje tam. Pa mati je bila veselá, da ni bilo

treba vsaj skrbeti zanje. —
Veer je bil. Tore je prišel domov, še ves prevzet od „udeža",

o katerem je pravil Lojze. uden fánt je bil Tore, in mater je zelo

skrbelo, kaj bo z njim. Rekli so, da mu „malo manjka", také nena-

vadne misii in želje je imel, miru nikjer. Sredi noci je vasi planil

s postelje in vpil na pomo, reko, da ga lovijo; a ez nekaj aša

je mirno legel, kakor bi ne bilo niesar. Visok je bil in slok, a ni

vedel práv, kaj bi z dolgimi rokami in nogami. Lasje so mu štrleli

naravnost navzgor, da je bilo videti, kakor bi imel trdo, šetinasto

krtao na glavi. Knjig ni Ijubil in itanje mu je bilo zoprno. A
imel je zelo ustveno dušo in je bil dober fánt. Najrajši je delal

lesene vozike za najmlajšo Anico in lepil iz papirja sennike za

svetilko, ali izrezaval vojake, punke in druge igrake, jili postavljal

na leseno palico in jih z vidnim veseljem in zanimanjem obudoval.

Také stvari bi bil nemara delal vse žive dni, in ne bilo bi mu
dolgoasno. Rad se je smejal in pripovedoval ražne norije. Bil je

velik otrok!

Zunaj mesta so stanovali Skoirjevi in krog liiše so bila lepa

polja in zeleni travniki. Lepo je dišalo poleti po senu in zgodaj

zjutraj so se slišali kosci, ki so klepali koso. Jeseni je dala koruza

in repa marsikaj opraviti Toretu, in neko je dobil práv gorke po

hrbtu, ko ga je zasail gospodar polja. Od tedaj je stralioma stopal

k debelim, rumenim storžem in liitro stekcl, ko je imel plen pod

suknjiem. Repo pa je olúpil šele sredi mesta . . .



Marija Kmet: Tore Skoir. 321

Pozimi se je kcpal, kakor bi šlo za premijo, in dostikrat je

prišel ves moker in ves premrl od mraza domov. Tedaj se je široko

zasmejal, vrgel moker klobúk v kot in dejal v smehu : „Ho— ho— pa

sem jih le, vse sem prepodil, te šeme!" Vneto je poslušal, e mu
je kdo pravil o vojskah, udežih ali roparjih. Pa v najresnejšem

trenotku, ko je lovek mislil, da je ves preslrašen in prevzet, se je

naenkrat zagrohotal in osmešil besede, da so se slcdnji vsi za-

smejali. Tak je bil. asih pa je sedel v kot in je jokal, da bi se

ga bil usmilil kame. In zelo strahopeten je bil. Bog varuj, da bi

bil ponoi sam in brez lúi v sobi. —
Ko je prišel Tore ta dan domov, je sedela mati kakor navadno

ob zeleni peici in pletia nogavico. Soba je bila precej prostorna

in svetla. ez dan je stala veliká miza sredi sobe, ob zimskih veerih

pa so jo prestavili k peici.

„Dober veer!" je dejal Tore, ko je vstopil, in precej z neko

naglico nadaljeval.

„Ko bi vedeli, kaj sem izvedel!"

„No, kaj pa, kaj?" so se oglasili scstri in brat in prenehali

z uenjem.

„Tista rna mati božja v stolni cerkvi je postala šele pred

kratkim asom rna in sicer med povzdigovanjem."

„Ho-ho-ho" so se zasmejali oni trije. Mati je dejala: „I kdo te

je pa spet tako navil?" . .

.

„Kaj se pa smejete?" je dejal zaudeno Tore in je bil užaljen

v dno duše. „Saj mi je povedal naš vajenec Lojze."

„O to te je! Pa da verjameš!" je dejal Stanko.

„Kar moli, veš. Ti pa kaj ve veš, kaj ne? Lojze bo ez
eno leto že pomonik, veš, pa bi on ne vedel, misliš? Ti pa ti, ti

kaj ve veš menda — " in ves solzan je šel Tore v kot in vrgel

klobúk po omari.

„Tiho — tiho," je mirila mati. „Saj se ne izplaa, da bi se

prepirala. Ampak Tore, da še tega ne veš, da so zamorci rni?"

Sedaj se je nekaj razjasnilo v Toretu in široko je odprl oi.

Bolelo ga je, da je verjel in se osmešil doma in v delavnici. Spomnil

se je, da so se takrat vsi zasmejali.

„Zatorej so se tako smejali," je dejal.

„Kaj se ne bodo!" je dejal Stanko.

„Kar tiho bodi, veš! Pokažem mu!" In v dúhu je delal nárte,

kako bi se maševal, pa mu ni prišlo ni pravega na misel, sicer

pa — bal se je izvršiti nárte. — Zato se je spomnil, da mu sploh



322 Marija Kmet: Tore Skoir.

ne ugaja tam, in bo najboljše, e pôjde pro. Tako je bil danes

ves v telí mislih, da je še veerjati pozabil, etudi je bila drugac

njegova prvá beseda pri prihodu : „Veerja!"

Še nekaj dni je hodil Tore h knjigovezu, a potihem je vedno

mislil, kako bi odšel od tam. Bal se je matere, to je bilo najve.

Bilo je neko nedeljo popoldne, ko sta bila Tore in mati sama

doma. Solnce je sijalo v sobo in s ceste so se slišali otroci, ki

so se prekopicavali sredi ceste in metali kamenje v bližnji potok.

Mati je sedela pri oknu in brala asopis, Tore pa je bil v kuhinji,

kjer je lomil trske in jih obrezoval, da bi si napravil palice za

igrae. A njegove misii niso bile topot práv ni pri delu, ves as
je izbiral na tihem besede, kako bi materi povedal, da pôjde pro
od knjigoveza. Ker jasno mu je bilo, da tam ne more ostati ve.

Seveda, kako to materi povedati? — to ga je muilo. To popoldne

je nalaš ostal doma, etudi ga je zelo mikalo, da bi šel tja na

trávnik, kjer so se tako živo igrali „vojsko". „e danes ne povem,

pa ne bom nikoli," si je dejal in ostal doma in iskal besede. Mislil

je še, da bo najbolje, e se priplazi tiho do matere in jo zastraší —
in potem bi ji v smehu povedal, da pôjde. „Pa to spet ni ni," je

dejal, „nazadnje bi me še práv poštcno oštela." „Kaj pa e bi ji

kaj naredil? Drva znosil v kuhinjo?" Pa je spet zavrgel to misel,

ker se mu ni Ijubilo iti v klet v drvarnico. „Jokal bom," je sklenil

slednji in zael je kar tebi ni meni ni jokati, da je mati pre-

nehala itati in je vprašala: „Si ti, Tore? Kaj pa jokaš, za božjo

voljo vendar!" in odložila je asopis in šla v kuhinjo.

„Kaj pa ti je, si se urezal, zbodel ali kaj?" je kakor v cni

sapi povpraševala vsa prestrašená. Tore je slonel na mizi in jokal

in jokal glasno, in ni odgovoril. Mati ga je prijela za ráme in ga

tiho vprašala:

„No, Tore, govori vendar! Kaj ti je?"

„Tako se norujejo, pa mislijo, da sem neumcn," je jecljaje

in strahoma izpregovoril Tore. Mati ga ni razumela izpoctka,

potem pa se je spomnila, kam meri Tore. Zasmejala se je in dejala:

„Naj se norujejo, kar tiho bodi; to ni ne de — zato sc vendar

ne boš jokal, tak velik fánt, poglej ga no!"

Tore pa se ni pomiril. Zdaj mu je šlo resnino na jok in

debele solze so mu polzele izza prstov.

„Pa veste," je spet dejal jokajc, „jaz ne trpim, ve tega, veste,

mama, tudi pljuvajo vame."

„Kdaj je kdo v tc pljunil?" je dejala mati ogorcno.
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„Še ni dolgo; tisti pomocník, tisti dolgin. Pa tudi šipljejo

me. Oh, mama, lepo vas prosím," je naenkrat dejal glasneje in

objel mater krog vratu, „pustite me, da grem pro, pustite me!"

Mati ga je vsa osupla gledala.

„Kaj pa vendar govoriš? Potrpi, le potrpi! Vsakemu vajencu

se godi tako. Ali misliš, da se kruhí kar takole zaslúži? Le potrpi,

pa smejaj se in ne maraj ni za njihove norije. Saj to so le šále,

v resnici te imajo pa radi."

„Ne, ne, mama, jaz ne ostanem ve!"

„Ne nori vendar! Kaj misliš, da bom spet hodila od mojstra

do mojstra in te ponujala vsakemu? Misliš, da je to prijetno? Kar

moli o tem, veš! To ti povem enkrat za vselejl" In odlono je

zamahnila z roko in se obrnila.

„Mama, mama!" je zavpil ves obupan, „pustite me! Ne morem

tega, da bi mi pljuvali v obraz in me imeli za norca!"

„Moli!" je zavpila mati, sedla k oknu in spet vzela asopis

v roke. itati pa ni mogla, ker jo je zelo skrbelo, kaj bo s Tor-

etom. Vedela je, da se najbrž res norujejo iz njega in ga to boli

in smilil se ji je. Sklenila je, da pôjde jutri k mojstru, in e ga

pohvali, bo ostal tam, e pa vidi, da je res proti njemu in mu fánt

ni po volji, ga vzame pro. „Pa kam spet z njim!" je zavzdihnila

in poklicala Toreta, ki je bil ves obupan ostal sredi sobe. „Kam

misliš, da pôjdeš, e odideš od tam?" Tedaj se je Toretu razjasnilo

lice in brž je uganil, da utegne mati uslišati njegovo prošnjo. Ves

vesel pristopi k oknu in pravi:

„O, že vem kam! Tam v delikatesní trgovini, veste, však dan

grem mimo, rabijo uenca. Tja pôjdem, gotovo me vzame. Pa kako

bi šel rad tja ! Tako lepo diši, veste, pa kaj vse imajo tam, veste,

tam bi bilo zame, o da, tam bi pa ostal! Dajte, dajte, pustite me
mama, Ijuba mama!" je kar v eni sapi govoril Tore in v dúhu

požiral vse one stvari iz delikatesné trgovine.

„No, no, nehaj vendar!" ga je ustavila mati. „Kaj misliš, da je

to zato v trgovini, da boš ti jedel? Prodajati boš moral, pa pomivati

tam, — to te bo zeblo pozimí! Jesti pa ne boš smel tistih jedil!"

„No, to se bo že naredilo ; bi rad vedel, e tupatam ne dobim

kak kos šunke ali klobáse," je mislil tiho Tore, rekel pa ni ni.

„No, jutri pôjdem k mojstru, da vídim," je dejala mati, in

Tore je ves potolažen odšel na cesto in metal kamenjc kakor za

stavo kar preko streh. —
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V lepi delikatesní trgovini sredi mesta, v eni izmcd najširšili

in najlcpših ulic, je bil Tore kot vajencc že nekaj tcdnov. Mislil

je, da pôjde tu vse tako gladko in bo vse tako lepo, kakor si je

prcj prcdstavljal. Pa tudi tu je prišel kmalu do spoznanja, da je

však zaetek težak. Mislil si je, da bo takoj prodajal in rezal šunko,

kar mu je poscbno ugajalo, pa porabili so ga za vse drugo, kakor

za to. Pomivati je moral vedno in vedno ražne posode in kozarce.

In ker je bila zima, ga je zeblo v roke, da je kmalu ozebel na vse

prste in so se mu naredile veliké otekline, pekoe in skelee, da

ga je bolelo, kakor bi mu z razbeljenimi klešami trgali meso s

prstov. „Tega ni bilo pri knjigovezu in tudi v soli ne," je Tore
slednji pomislil in hudo mu je bilo. Pa potrpel je vendar dalj

aša kakor pri knjigovezu in ni materi pravil niesar. Ko pa ga je

neko vprašala glede ozeblin, se ni mogel premagati, da bi ne bil

milo zajokal, tako zelo ga je stískalo v grlu. „Oh ta fánt," je vsa

žalostná zavzdihnila mati, ko je vedela in slutila že naprej, da ne

ostane Tore tudi tu ne, da bi se izuil za prodajalca. „Ta fánt, ta

fánt! Zakaj ni ve oeta. Njega bi bilo treba, drugae bi bilo z

njim, tako pa sem sama, in fánt naredi z menoj, kar hoe." Neko
je Tore ubil kozarec, že tretjega, kar je bil v novi soli — in

gospodar je vzel pasji bi s stene in ga ošvrknil preko glave

in hrbta. Tore je zardel do ušes in zamahnil z roko. Ko je go-

spodar to videl, ga je udaril še enkrat z biem, to pot moneje, da

se je Toretu lice pordeilo v dolgi progi od nosa do ušesa. Zavpil

je, skoil kvišku, odprl vráta, jih zaloputnil in zbežal. Gospodar je

divje zaklel, potem grohotaje vrgel bi v kot in dejal proti drugim

:

„Prokleti fánt, neroda nivredna! Celo trgovino bi mi razbil,

e bi ne bil strog." Videl je, da mu nihe ne pritrdi, pa se je zbal,

da bi ne imel sitnosti s sodnijo in je dejal opravievaje

:

„Sicer pa, ko bi bil res strog, pa sem še predober! Le malo

sem ga po hrbtu. Ej, kako so mene, ko sem bil v njegovih letih

!

Ves moder, rde in rn in rume sem bil po životu, pa še jeknil

nisem. Ta falot pa . . . Sicer pa, saj še util ni . .
."

„V jezi lovek marsikaj naredi," je pristavil nekdo.

„Pasji bi pece," je dejal drugi smeje se.

„Sodnija je pa sitna," je povzel spet prvi in potem sta oba

odšla. Gospodar pa je klel, bal se je sodnije in potihem dejal:

„Prokleta zalega, falot beraški!"

In tako se je zgodilo, da je Tore Skoir tudi tu konal svoje

uenje . . .

(Dalje prihodnji.)
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XVIII.

(Dalje.)

'T'rikrat premišljeno, še rado s káže n o, — da ne reem pone-
^ sreeno, dokler še nisem dokázal opravienosti tega nesre-

nega izraza, ki je báje po trditvi g. R. P. krparski prevod iz

nemškega verungliickt. Kakor pri vsem mora lovek tudi pri

oitanju krparstva (Pfuscherei) biti zelo previden — in modro stori,

e práv natanko prevdari, predno drugim krparstvo in šušmarstvo

oitá, ali ni morda sam nekoliko v tako krparstvo zapleten in za-

motan. Kdor se torej še sam ni otresel krparstva, nikar ga drugim

oitati, kajti to poetje je tako predrzno, kakor e bi navpino na

nadglaviše kame zaluil. Kdor je prvi rabi! obliko »ponesreen«,

tisti po mnenju g. R. P. ni vedel, da je nemški pretekli deležnik

aktivnega in pasivnega pomena: ich habe geschlagen: tepel

sem ; ich bin geschlagen worden: bil sem t e p e n. — Torej se

tisti, ki nepremišljeno ponavljajo obliko »ponesreen« tudi tega ne

zavedajo in ne pomislijo, da „ponesreiti" kot neprehoden glagol

(od kedaj pa?) ne more imeti preteklega trpnega deležnika. Le poasi

vozimo, da se nam slovniarska ciza ali dvokolesnica ob ovinku

ne zvrne ! Ko sem tisto nepotrebno in zadirno opombo k izrazu

»ponesreen« ital (Carniola, V, 101), sem takoj videl, da mora biti

deležnik „geschlagen" na moji stráni aktiven, na nasprotnikovi stráni

pa da mora ostati pasiven, kajti „patentirani filológ" še toliko sa-

mostojno misii, da je tisti moment opazil, kakšno vlogo da bo

igral pri razlagi te preporne toke zaradi participa „ponesreen",

namre da bo on tepel, nasprotnik bo pa tep en. — Nekateri

hvalijo iskrenost in temperamentnost g. R. P., tudi jaz je ne grajam,

kjer je umestna, vendar se mi zdi, da je prenagel in prerazgret,

preve v to zamišljen, da bi le nasprotniku prismodil zaušnico, po-

misliti bi pa moral bolj, e se sploh in kje se nudi prilika pri-

smoditi jo, prismoditi po zaslugi in po pravici; tako se pa le prerado

zgodi, da kdor išc, jo izkupi. e gre prestrmo navzdol, je treba

zavirati pa previdno krmariti. — e pravi torej pregovor „trikrát

premišljeno, še rado skaženo", tedaj pa, kakor izkušnja ui, práv

pravi; e pa kaj niti enkrat ni trezno prevdarjeno, kaj se emo
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potem uditi, e taká trditev ne drži. Med také premalo prcmišljenc

trditve spadá tudi ta, da je glagol „ponesreiti se" (verunglucken)

ncprchoden(!) in da zato v slovenšini ne more iineti preteklega

trpnega deležnika „ponesreen". — Da je particip „ponesreen"

dopustna in pravilna oblika bi lahko izprial s Pleteršnikoni, ki

ima (II, 145) preko tcga participa izvedene samostalnike. Tisti, ki

sc je ponesreil, je ponesreenec, oziroma ona je ponesreenka. S

tem, da se giasi samostalnik „ponesreenec, ponesreenka", ne pa

morda „ponesrcelec, ponesreelka", in da je te posubstantivljene

oblike mogoe izvajati le iz participa „ponesreen", je pravzaprav

dopustnost in pravilnost tega participa indirektno že izpriana in

dokázaná. Toda s tem se temeljiti jezikoslovci ne zadovoljijo, oni

povdarjajo le svoj saniorazvídni(?) náuk: „Ponesreiti se" je nepre-

hoden glagol in zato ne more imeti trpnega deležnika. Pri tem pa

ne pomislijo, da predpogoj za „ponesreiti se" je prosti „ponesreiti".

Tu pa smo se vasih držali pravila, da so izimenski glagoli etrte

vrste transitivni, intransitivne pa da so vzporcdnice po tretji vrsti.

Potemnili (4) = temno narediti je transitiven, temneli (3) = temno

postajati pa intransitiven. Isto funkcijo, kot jo ima neprehodni glagol

tretje vrste, pa lahko prevzame prebodni glagol etrte vrste, e ga

zložimo ali oprcmimo z refleksivnim zaimkom „se", ki je seveda

potem objekt ternu transitivnemu glagolu etrte vrste; to se pravi:

subjekt in objekt sta v tem primeru strnjena. — Unesreiti (Piet. II,

725) = nesrenega narediti (koga drugega), unesreiti se (= sebe)

t. j. nesreen postali; v nesreo lahko spraviš tovariša, pa tudi sam

sebe, v prvem primeru preide dejanje nanj, v drugcm se vrnc nate

nazaj, v prvem je predmet (objekt) nesree on, v drugem si predmet

ti sam. „Unepokojiti koga, unejevoljiti koga" sta transitivna glagola,

toda „unepokojiti se, unejevoljiti se" sta, kakor navadno pravimo,

intransitivna, ker dejanje ne preide na nov predmet, ampak ostane

tam, kjer se je spoelo. — Unejevoljim koga, unepokojim koga se

pravi, da ga spravim v nejevoljo, v nepokoj ; unejevoljim se, unepo-

kojim se pa, da sam postanem nejevoljen ali nepokojen. e torcj

navadno pravimo, da sta glagola „unejevoljiti se, unepokojiti se"

intransitivna (neprehodna) ali refleksivna (povratna, t. j. dejanje na

subjekt nazaj vraajoa), iz tega še ne sledi, da bi bila pasivna

participa „unejevoljen" (miBgestimmt) in „unepokojen" (bcunruhigel)

nemogoa, kajti podlaga intransitivnima ali rcfleksivniina glagoloma

sta transitivna glagola „unejevoljiti, unepokojiti" t. j. v nejevoljo, v

nepokoj pripravili — Potemtakem je pa tudi „ponesreen" dopusten
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in pravileii particip za „ponesreiti se". e torej pravim, da je kaka

razlaga ponesreena, sem se v tem popolnoma pravilno izrazil in

nikakor ne gre oitati mi krparstva. Izvajanje Kone iz mNxti, + bub +
iiiia pa ostane ponesreeno, kakor je je ponesredl izvajavec ali raz-

lagavec. Izvedem pa lahko kaj po srei t. j. uspešno, ali po nesrei

t. j. neúspešne; e se mi razlaga ne posrei, tedaj je skazená,

neuspešno izvedena ali ponesreena (miBlungen), kakor bi jo

imenovali lahko sreno ali posreeno, e bi jo bil razlagavec

práv pogodil t. j. po srei dognal in ugodno uganil. Ponesreiti

je torej kot glagol etrte vrste po došlej veljavnili pravilih transitiven,

kakor so transitivni vsi glagoli te kategorije sploh, in kot tak je

zmožen napravljati pasívni particip. Ta particip pa ne velja samo

za glagolovo prvotno transitivnost, ampak tudi za njegovo reflek-

sivnost. Razlaga se ne posrei (= se ponesrei), e razlagavec pravé

ne zadene, e mu izpodleti, e se mu pokazi in neuspešno izpodnese.

Še nekaj ! Direktno me sicer g. nasprotnik ni mogel poastiti s

priimkom „patentirani filológ", vendar mislim, ker velja njegov spis

v svoji prvi polovici najbolj meni, da hoe veljati dini ta naslov

(dasi stoji v plurálu) tudi kolikor toliko moji malenkosti in da strelja

gnevni ta izliv na mojo adreso. e je ternu tako, tedaj móram
konstatirati, da sva menda glede patenta ali odprtega pisma t. j.

izprievala o usposobljenosti v slovenšini precej enaka. Po pro-

stonarodnem pravoreju pa pravijo takému pismu p o ten t, kakor

da bi se to ime bilo izvirno tako glasilo, eš ker ima od izpraše-

valne komisije izdano pismo dokazati zmožnost, e torej to

stvar nekoliko hudomušno zasuem, mislim da lahko tudi konsta-

tiram, da tudi glede pot en t a nisem toliko zaostal, da bi bil zaslúžil

kak ironino pobarvan naslov, ki bi hotel morda cikati na filologiuo

mojo nezmožnost združeno z domišljavostjo in prevzetnostjo. V tem

smislu sem bil že v Ljubljanskem zvonu (XXVII, 689) jasno povedal,

da ne silim v nobeno bahavost, objestnosti od nasprotne stráni pa

tudi ne prenesem nobene, da ne bi je primerno zavrnil. —
Ker torej g. R. P. trdi, da — „naši patentirani filologi

ne misie samostojno, nego si dadé krojiti pravila po asni-

karskih dosetkah (domislckih) in jih za pristno slovenšino vpišó

v jezikovni základ", — ga že smem, ko sem upravienost participa

„ponesreen" kolikor toliko vže dokázal, še dalje vprašati, kako on

sodi o samostojnem mišljenju. Ali misii bolj samostojno tisti, ki

kako na debelo prikrojeno, a še ne v podrobnem izcizclirano pravilo

kar na cclem pobcre brcz svoje kritike in je na slepo vero ponavlja,
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ali pa tisti, ki tako pravilo poskusi spraviti na pravo stališe tcr mu
odmeriti bolj tone in dolone meje. Jaz bi sodil, da je samostojnejši

mislec tisti, ki se resno potrudi, da bi premalo jasno in premalo

dolono pravilo natanneje pojasnil in precizneje doloil. To pa

hoem poskusiti jaz! G. R. P. pravi: „Ako vže hoemo vsako

ncmško besedo prevesti, bi se reklo verunglucken, ponesr-
eti in prošli deležnik bi bil ponesreél" Ná'a, to pa ne!

Prvi ni naš namen nemšino od besede do besede prevajati, ampak

smo navajeni, e le mogoe, samostojno se izrazovati v sinislu

našega jezika — emu bi videli povsod germanizme? — pa tudi e
bi nemšini po besedi sledili, bi se reklo verungliicken samo

ponesréiti se in deležnik verungliickt bi bil le pone-
sreen. Tako je; — pa zakaj? Rekli smo vže zgoraj, da imamo
poleg prehodnih glagolov etrte vrste neprehodne glagole-vzporednike

po tretji vrsti, s katerimi so približno enakega pomena tudi prvi, e
jih opremimo z refleksivnim zaimkom, n. pr. zdravnikova naloga je

bolnika ozdráviti, bólnikova želja pa ozdravéti (ozdráviti se).

Mraz mi je prste oglúšil, a prsti so mi mraza oglušéli (glulii po-

stali). Solnce je hribe žarilo, vrhovi gora so v solnnih žarkih žaréli

(žarili se). Potemtakem bi bila trditev g. R. P. pravilna, moja pa le

morda. Toda pri tem vprašanju moramo stopiti za en korak dalje

in doloiti mejo, kdaj se intransitivni glagoli tvoré po tretji vrsti in

v kterih primerih se samo glagol etrte vrste opremi z refleksivnim

zaimkom, da postane iz prehodnega neprehoden. Razloevati nam
je pred vsem, ali ima izimenski transitivni glagol etrte vrste za

podlago ali pridevnik ali samostalnik. V prvem sluaju prevladujejo

kot intransitivniki oblike po tretji vrsti, v drugem sluaju služijo za

intransitivnike z refleksivnim zaimkom opremljene oblike, V prvem

sluaju torej izpridevniški: bledéti, bogatéti, krvavéti, noréti, rumenéti,

sivéti, slabéti , v drugem sluaju pa izsamostalniški: pogospoditi

se, pokmetiti se, pomenišiti (ponuniti) se, ponemuriti se, povol-

kodlaiti se ne pa: pogospodéti, pokmetcti, pokristjanéti, po-

luteranéti i. t. d. Potemtakem tudi iz samostalnika „nesrea" izvedeni

transitivnik „ponesréiti" svoje intransitivne paralele ne bo iskal v

tretji vrsti (poncsreéti), ampak si jo bo napravil prosto z reflek-

sivnim zaimkom (ponesréiti se), torej tudi particip ne bo mogel

biti „ponesreél", ampak le „ponesreen", kakor pokristjanjen, po-

nemurjen ali pa užalošen in razveseljen od užalostiti se in raz-

veseliti se. e bi bil transitivni glagol osnovan na podlagi pri-

devnika „nesreen" in bi se glasil „ponesreniti", tedaj bi mogli
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priakovati intransitivne oblike po tretji vrsti „ponesrenéti", kakcr

imamo iz pridevnika „okoren" intransitivnik „okorneti" (Lj. zv. XXXIV,
246). S trditvijo, da Pleteršnik glagola „okoreti" ne pozná, sem se

pa bil tam vsled površnosti alfabetnega reda debelo urezal, —
e torej o taki nepremišljeni trditvi pravim „tako pravilo pojdi se

solit!" — tedaj ta sodba res da ni práv posebno prijazna in udvor-

Ijiva, opraviena je pa! —
Besed „konec, grnec (lonec), jarec, magarac i. t. d. jaz

nikakor ne šmátram za pomanjševalnice, ki bi poleg konina
grnina jardna magarina i. t. d. bile zmožne odstraniti moje

pomisleke proii izvajanju augmentativnih samostalnikov s su-

fiksom -ina iz pomanjševalnih na -ec. G. R. P. pravi, da bi lahko

navel še vec vzgledov, pa misii, da vže to zadoša za odstranitev

mojih pomislekov. Ve navajati res ni potreba, e bi mi pa kaj

bolj preprievalnega vedel navesti, tedaj bi mi bilo res po-

streženo in moji pomisleki bi bili morda res odstranjeni; sedaj pa

niso, še niti omajani ne, marve stoje s prejšnjo trdnostjo. — Kako
naj velja konec za deminutivum poleg pravih deminutivov konek
in koni? — Ko bi bil f.m.ui. deminutivum od Pf.in. bi ga bil

Mikl. v Lex. palaeosl. 146 tudi v prevodu z A£[í-/ít'.ov ali /.síir-ápiov

zaznamoval še posebej kot deminutivum, ker je pa oba oznail z

/i^TiC, smemo iz tega sklepati, da pri obliki Pi.Hi.ub ni opazil nobene
deminutivnosti. Magarac in tcjimu* kot masculina name v primeri

z neutrom magare in t«'ju tudi ne napravila vtisa, da eta veljati

za deminutivum, vsaj je vendar znano, da je masculinum vedno

nekaj uglednejšega od neutra, da je vol uglednejši od voleta in

vóleka i. t. d. Tudi nihe ne tolmai izraza magarac morda z asellus,

ampak le z asinus — in deminutivum od magarac je magari! V
besedah „jarec, junec" sufiks -ec tudi ne deminuira, ampak samo
substantivira, t. j. jar oven, jun vol.

Nikakor torej ne morem odstopiti od svojega naziranja in prvot-

nega utemeljevanja, da je namre „kot" (k^rti.) najprej d e m i n u i r a n

z „-éc" nezmožen augmentacije z „-ina", da je torej taziaga Kone
iz kot -h ^c + ina ponesreena, popolnoma ponesreena.

„Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 7. 22
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Ivan Lah:

Roman o gospe Ani in študentu Avreliju.

(Daljc.)

Qospc de Champillon ni bilo vše, da se je kneginja dala pre-

motiti in da je izkazala gospe Ani vprio vseh telí toliko

prijaznost. Zato je prosila gospoda de Chemoi, da naj aranžira

promenado. Gospod de Chemoi je takoj naznanil promenado, Go-

spodje so hiteli v salón po dáme.

V tem se je vzdramil tudi Avrelij iz svojiii misii in je šel proti

salónu, ker je hotel videti, kje je gospa Ana. Kavalirji so vodili drug

za drugim svoje dáme v dvorano. Avrelij je stal pri vratih in je

gledal; však trenotek je priakoval, da stopi kak kavalir h gospe

Ani. Ker pa je z njo govorila kneginja, se ni úpal nihe približati.

Avrelij pa ni pozabil na misel, da ji preíi nevarnost in je pri tem

pozabil na vse dobre in lepe navade, ki kažejo pravega kavalirja v

družbi. Ker je videl, da se bliža od druge stráni ekscelenca Silva-

Potok, je nehote stopil dva koraka naprej in se je priklonil gospe

Ani. Kneginja se je ozrla in se posmejala. Ugajal ji je mladeni.

Dasi se ji je zdelo predrzno, stopiti pred damo ob trenotku, ko ona

z njo govori, vendar ji je tudi to ugajalo, ker je šmátrala to za

dokaz posebne odlonosti. Avrelij je videl gospo Ano v vsej krasoti,

ko je stala pred kneginjo. Imela je svetlo belo obleko s širokimi

prešivi, z visokim ovratnikom, ki je tako vabljivo obdajal njeno

nežno glavo. Prišla mu je veselo nasproti in mu podala roko. Av-

relij je poljubil njeno roko in iskal besedo, ki bi jo izrekel v za-

hvalo. „Milostivá gospa," je rekel z nemirnim glasom, „slišal sem,

da imate sovražnike in sem hotel govoriti z vami."

Gospa Ana se je nasmehnila njegovim besedám in je rekla:

„Prosim vas, ne govorite o tem, da vas kdo ne sliši, kneginja

je zelo blaga gospa . .
."

„Hotel sem vam ponuditi svojo pomo, milostivá gospa, kajti

ne mogel bi videti, da se vam godi krivica."

„Hvala vam, toda sedaj sem pod zašito samé kneginje."

„Gospod Terramyszka me je opomnil na to."

„Hotela bi vas prositi za uslugo, ne odhajajte, dokler ne od-

ídem jaz."

„Poakam vas, milostivá gospa, sprejmite mojo službo," je

rekel Avrelij navdušeno.
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Pri tem se je njima približal gospod Terramyszka in je zaše-

petal gospe Ani nekaj laskavih besedi na uho. Gospa Ana se je

posmejala. Gospod Terramyszka je rekel Avreliju, da želi kneginja

nemudoma govoriti z njim in da bo med tem on nadomešal ka-

valirja. Avrelij se je zaudil, vendar je prepustil svoje mesto gospodu

Terramyszki in odšel v salón.

„Niti meni ne zaupa, tako je Ijubosumen," je rekel gospod

Terramyszka gospe Ani. „Veseli me, da se je tako izteklo; lahko

bi se bilo zgodilo, da bi bil danes položil svoje življenje za vas,

kajti bránil bi vas bil pod vsakim pogojem."

„Zelo sem vam hvaležna za vašo požrtovalnost," je rekla gospa

Ana. „Veseli me, da je kneginja spoznala resnico in práv razsodila

med menoj in med drugimi."

„Milostivá gospa, vaša krasota bi vas rešila tudi pred strožjimi

sodniki nego je kneginja, katere dobro srce je znano."

Gospa Ana je zardela in rekla:

„Ne bi bilo práv, ko bi hoteli grešiti na raun svoje zuna-

njosti. Hvaležna sem kneginji, da je pripoznala mojo nedolžnost."

„Upajmo, da bomo vas tudi drugod varovali vaših sovražnikov."

Gospa Ana je hotela nekaj rei, toda beseda ji je zastala.

„Sicer ste našli mladega kavalirja, ki ima dovolj odlonosti,

da vas bráni pred njimi ; zato menda želi priti na dvor."

„Tako?" se je zaudila gospa Ana.

„Morebiti vam ni niti znano o tem. No, pride as, ko vam
razkrije svoje nárte," je rekel gospod Terramyszka. „Ne jezite se

nad menoj, da sem ga vam odgnal. Mogoe so ga namenili kaki

drugi dami. Za danes potrpíte z menoj, kajti vedite, da mnogo oi
gleda na vas. Pozneje ne pozabite, da je Ijubezen najkrasnejša stvar

na svetu. Jaz ostanem vaš zvest prijatelj."

Gospa Ana se je udila tem besedám in je premišljala, zakaj

bi šel študent Avrelij na dvor.

Med tem je kneginja govorila z Avrelijem.

„Profesor Grizelius mi je imenoval vaše ime in zelo me veseli,

da vas poznám, kajti izkazali ste se tudi kot dober kavalir."

Avreliju je zastala beseda. Spomnil se je na vse náuke svojega

oeta in na vse besede, ki jili je slišal govoriti pred visokimi ose-

bami ; toda našel ni niesar primernega ; vse je prišlo tako nena-

doma. Priklonil se je globoko in je rekel

:

22*
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„Milostivá kneginja, moj oe mi je pisal, da me priporoa vaši

milosti; želel bi stopiti v dvorno službo."

„To se lahko zgodi," je rekla kneginja. „Ostanite zvest in

dober kavalir."

„Vaše zaupanje, milostivá gospa, je zame najveja srea," je

rekel Avrelij.

Takrat se je približala gospa de Ciiampillon in je rekla

:

„Gospod kavalir, ne pozabite na svoje dolžnosti; opazujem,

da se odtcgujete skupni zabavi."

Avrelij se je util ponižanega, toda ni se mogel opraviiti.

Priklonil se je kneginji in je slcdil gospe de Ciiampillon, ki ga je

vedia v krog mladili gospodien, ki so še akale na kavalirje. Av-

relij se je priklonil prvi in jo odvedel na promenado. Njegove

oi so iskale med družbo le gospo Ano, kajti še vedno se mu je

zdelo, da ji preli nevarnost. Gledal je za njo in je videl, kako so

jo obdali kavalirji, markiz de Poliian, gospod de Gorian in eksce-

lenca Silva-Potok ter so ji delali poklone. Gospod Terramyszka ni

hotel zapustiti svojega mesta in je stal zvesto na njeni stráni. Tudi

ona se je ozirala po dvorani in je videla Avrelija obdanega od

mladih gospodien. Družba se je zabávala; stari mestni svetovalci

so sedeli pri mizi in pili vino, profesor Grizelius pa je zabával

baroneso Sovanelli.

Tako je prešel veer, dokler se ni kneginja poslovila. Vsi so

hiteli okoli nje in ji poljubljali roko v slovo. Pri tem je Avrelij

zopet našel gospo Ano.

„Prosim vas," je rekla tiho, „poakajte me na dvoru, odpeljem

se takoj."

Nihe ni slišal teh besedi, razen gospoda Terramyszkc, dasi

so trije kavalirji stali za gospo Ano.

„Zanašajte se na mojo pomo," je rekel gospod Terramyszka

Avreliju. „Ali znáte urno skoiti v koijo? Bog ve, da bi bil sam

rajši na vašem mestu."

„Poakam vas," je šepetal Avrelij gospe Ani in je ves trepetal

neznane sree. Pristopil je k kneginji in ji je poljubil roko.

„Na svidenje na dvoru," mu je rekla kneginja glasno. Avrelij

ni odgovoril. Za njim je stopila gospa Ana pred kneginjo. Kneginja

jo je poljubila na elo in je rekla

:

„Tudi na vas ne pozabim."

Gospa Ana ji je livaležno poljubila roko. Gostje so odhajali

v dvorano, kneginja pa je odšla z gospo de Ciiampillon in s svojim

ožjim spremstvom.
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Pogosto je težko najti vzroke dogodkom, ki odloujejo našo

usodo. Tako je bilo, ko je vozil koijaž Similijan proti grádu. Videl

je, da prihaja od druge stráni veliká koija in si je mislil, da se

pelje kneginja; zato je hotel biti prej na dvoru; kajti navada je, da

pridejo gostje prej, nego oni, ki se njim na ast vrši veer. Zato

je udaril po konjih in je pripeljal do vrat práv v trenotku, ko je

zavila tudi druga koija na dvoriše. Sluga Peter, ki je mole sedel

poleg koijaža Similijana, je hotel v zadujem trenotku prijeti za

vajeti in ustaviti konje, toda však koijaž ima svoj ponos, ki se ga

ne pusti vzeti, in zato je Similijan pognal na dvor s tako silo, da

sta se koiji zadeli druga ob drugo. Vsemu ternu pa je bilo krivo

to, da se je gospa Ana prepozno odpeljala, ker se je predolgo na-

pravljala; v resnici pa se je koijaž Similijan obiral okoli konj še

dolgo potem, ko je gospa Ana sedela že v koiji. Nazadnje se je

tudi sluga Peter spomnil, da je nekaj važnega pozabil — kajti v

niemer ni hotel zaostajati za knežjimi strežaji — in je odšel v

svojo sobo, ko je koijaž hotel že pognati. Tako so se zakasnili.

Kdo je bil kriv? In kdo je bil odgovoren za sluaj pri grajskih

vratih, ki bi bil lahko postal za gospo Ano usoden? Koijaž Si-

milijan ni hotel slišati nikakih oitkov; zavedal se je, da je vozil

práv, in se je jezil nad koijažem kneginje Zapoljske, ker ni pravo-

asno zadržal konj. Zgodila bi se bila lahko nesrea. Vsi so namre
šmátrali ta sluaj za veliko razžaljenje kneginje in so menili, da bo

gospa Ana odslovila koijaža Similijana. Ta pa si je bil tako svest

svoje poštenosti, da je hlapce in sluge odlono zavrnil. Ko pa so

dobili koijaži, strežaji, hlapci in sluge pijae, se je Similijan bahal,

da se ne ustraši niti kraljevskega koijaža in da njegovi konji pre-

hite tudi knežje konje, e je treba. Mnogi so se tému smejali in

so mu ugovarjali. Koijaž Similijan pa je na jezo pil mnogo vina

in se je popolnoma upijanil. To pa je postalo bolj usodno za druge

nego zanj.

9.

Avrelij je stal sam v dvorani in je gledal gospoda Terramyszko,

ki se je poslavljal od gospe Ane. Gospa Ana se je smcjala z ve-

selím smehom in je pustila gospodu Tcrramyszki, da ji je po-

Ijubljal roko.

Avrelij je bil skoraj Ijubosumen na starega kavalirja, ki je znal

govorili Icpe besede in delati gibkc poklone; vendar je premagal
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vse slabc misii. Odloil sc je, da poaka na dvorišu pri koiji

gospc Anc, da ji za slovo poljubi roko tcr ji s tcm izkaže svojo

globoko vdanost.

Odšel je po stopnicah na polrazsvetljcno dvoriše, kjcr so

stále koije. Vprašal je slugo, kje stoji koija gospe Ane in se je

ustavil pri vrátili. Koijaž Similijan je napregal konje in se je pri

tem prepiral sam seboj ; sluga Peter je akal pri durili. Tudi drugi

služabniki so pripravljali koije za gospodo.

Kmalu je prišla po stopnicah gospa Ana, ogrnjena z gorkim

vijoliastim kožuškom. Spremljal jo je gospod Terraniyszka in za

njo je stopalo nekaj gospodov. Avrelij je ogrnil okoli ram svoj rni

plaš in je stopil na svetlo, da ga je obsevala lu.

Gospod Terramyszka je zaklical koijažu Similijanu, da naj

urno vozi, ko mu da znamenje z roko. Similijam je na to nekaj

zagodrnjal in je pripravil vajeti; sluga Peter je sedel na kozia. Gospa

Ana je stopila v koijo, ko je zautila na svoji roki vro poljub

napetih ustnic. Vedela je, da stoji Avrelij pred njo in mu je stisnila

roko; naenkrat se ji je zdelo, da se je koija zazibala in slišal se

je glas gospoda Terramyszke.

„Prosim vas, izpolnite svojo dolžnost . .
." Avrelij je sedel

poleg nje v koiji. Me se mu je zaletel med dverca in nekdo je

zunaj zapiral vráta. Toda koija se ni zganila. Koijaž Similijan ni

razumel znamenja gospoda Terramyszke in je pridrževal konje. V
tem so gospodje kavalirji zapažili, da se je nekdo vsedel v koijo

h gospe Ani. Gospod Terramyszka je miril gospode in je hotel

prikriti svojo zvijao; toda bilo je prepozno, kajti dvoriše je bilo

polno kavalirjev. Ekscclenca Silva Potok je zahteval, da se koija

odpre, markiz de Pollan je držal v rokali me in gospod de Gorian

je resno pogledal gospoda Terramyszko, ki je z vsemi priimki zmerjal

koijaža Similijana. Na ta hrup je stopil na dvoriše tudi gospod

de Champillon in je prosil, da naj se pojasni, e je morebiti med
gospodi nastalo kako neprijetno nesporazumljenje.

Takrat je koijaž Similijan udaril po konjih in koija je zletela

po širokí esti iz grádu.

Gospod Terramyszka je kmalu pomiril gospode in jim je ob-

Ijubil, da jim pozneje pri pijai natanno razjasni skrivnost, ki jo

bodo lako vsi práv razumcli. Odvedel je gospode seboj v gornje

prostore in jih je povabil na vino. Tam jim je potihoma razložil,

da se je pošalil z zaljubljenim študentom, ki je nehotc prišcl v

koijo in ga bo dania na pol poti izgnala, da sc bo moral peš vrniti
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V mesto. Kdor hoe, ga lahko aká pri mestnih vratih in ga

osmeši. Vsi so se veselili, da se je gospod Terramyszka tako

pošalil z zaljubljenim študentom in so bili tega mnenja, da ga

pojdejo akat pred mestna vráta, ko se bo vracal utrujen in

izmuen. Na to so pili in so se smejali na vse grlo, v srcih pa so

premišljali, kako bi bilo, ko bi se sami vozili ponoi v koiji z

ono damo. Teh pogovorov pa ni slišal gospod de Champillon, ki

je nevoljno zgubanil elo in je mislil, da mora o tem sluaju pri-

povedovati svoji soprogi. —
Med tem je letela koija po zmrznjeni zimski esti, nagibala

se je sem in tja in je odskakovala od trdih kolesnic; kajti koijaž

ni videl ceste pred seboj in je podil konje, koder so hoteli leteti.

Sluga Peter se je držal za roaj pri koziu in je prigovarjal koijažu

Similijanu, da naj vozi poasneje, ker gospa ne mara hitre vožnje,

Similijan je pridržal konje in je vozil poasi . . .

Gospa Ana pa je vsa zadrhtela, ko je zapažila, da je študent

Avrelij prisedel v koijo. Želela je, da bi jo spremil; toda ko je

ula na dvorišu toliko glasov, je vedela, da se je zgodilo nekaj

napanega. Hotela je, da bi ustavila konje in bi se odpeljala sama.

Toda koija je letela . . .

Avrelij se ni zavedal, kaj se je zgodilo. Ko je stal ob koiji

in je poljubljal roko, ga je neka roka potisnila v koijo in ni vedel,

kaj naj stori. Hotel je izstopiti, toda nekdo je tišal vráta in ko je

rešil iz priperice svoj me ter hotel stopiti na dvoriše, kjer so se

prepirali glasovi, se je koija zazibala in zdirjala. Mislil je, da se

morebiti pripravlja kak sovražen naklep proti gospe Ani in jo je

hotel varovati z lastnim življenjem. Med tem pa je util še vedno

njeno toplo nežno roko v svoji in se mu je zdelo, da je práv tako,

kakor se mu je zgodilo. Spomnil se je na besede gospoda Terra-

myszke in je mislil, da izpolnjuje svojo dolžnost, ko spremlja damo
na nevarni poti. Tako so pustili za seboj mestna vráta in so se

vozili po esti med poljem. Gospe Ani je bilo neprijetno, vedela

je, da bodo njeni sovražniki izrabili ta dogodek v svoje namenc,

toda vdala se je v usodo in je tako pozabila na vse, da ni niti

odtegnila roke, ki je ostala v roki študenta. Koija se je zibala ne-

mirno po razvoženi poti, da je moral Avrelij z drugo roko okleniti

njeno telo in tako zabraniti neprijetne šunke. Njegova roka se je

tresla in iskal je besed, da bi opraviil svoje dejanje. „Oprostite,

milostivá gospa", je rekel, „zgodilo se je nekaj nenavadnega. Zdi se

mi, da móram vas uvati pred sovražnimi Ijudmi."
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„Ljubo mi je, da me spremljate," je rekla gospa Ana z mehkim

glasom, „toda drugi so videli, da ste stopili v koijo."

„Nisem stopil sam, milostivá gospa, drugi so hoteli," sc je

izgovarjal Avrelij.

„Razumem, toda iii bilo potrebno, kajti vi veste, kako sodijo

Ijudje."

„Milostivá, s tem meem mašujem vsako besedo, ki bi jo kdo

izpregovoril proti vam."

„Vi ste še mladi in lahko bi plaali svoj pogum z življenjem,

kajti starejši kavalirji so izurjeni v orožju."

„In tudi e je treba življenje za vas, milostivá . .
."

„Mislila sem," je rekla gospa Ana, „da me poakate v koiji

ali pri vratih zunaj dvora, kajti tam nihe ne vidi."

Avrelija so te besede užaliic.

„Zakaj bi se bal in se skrival ! Ali ne morem vprio vseli po-

kazati, da sem pripravljen vas braniti pred vscmi?"

„Zelo sem vam hvaležna za vašo službo," je rekla gospa Ana,

„toda mislim, da mi ni pretila nikaka nevarnost."

Avrelij se je zaudil.

„Drugi boljše vedo o nevarnostih, ki vam prete, ncgo vi, mi-

lostivá, kajti najtežje spoznamo lastne sovražnike."

„Ali ne veste mogoe, da sem sedaj tudi v nevarnosti?" je

rekla gospa Ana s tihim nasmehom.

„Ne," je rekel Avrelij, ki je šmátral besede za resne, „dokler

sem jaz poleg vas, ne mislite na nevarnosti; jaz vas lioem varovati."

Koija se je nagnila in Avrelij je poklcknil na eno koleno, da

je vzdržal ravnotežje. Gospa Ana se ga je oklcnila z obcma rokama

okoli vratu.

„Koijaž vozi zclo ncrodno," je rekla, „in pot je slabá. Kmalu
bomo doma."

„Gospa," je rekel Avrelij, in je hotel izrei ono besedo, ki je cel

veer polnila njegovo dušo; toda glas je zastal in ni rekel niesar.

(Dalje prihodnji.)
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Milan Pugelj, Mimo ciljev. Knjižnica „Slov. ilustr. tednika", 11. V Ljubljani,

1914. M. 80. 180 str. Vez. 2 K 50 v.

„Tisoerih in tisoerih pota gredo v silnih ovinkih mimo ciljev, kakor bi jih

zanašala neka peklenska sapa." Na tem aforizmu, ki ga je doživel in povedal literát

Grivar v svoji žalostni izpovedi pred sodišem, je idejno zgrajena najnovejša Pug-

Ijeva zbirka. Deset drobnih zgodb, novelet in slik je zbral, oziroma ponatisnil

pisatelj v tem zborníku, ki sicer niti idejno niti umetniško ne pomení nobene po-

globitve od prejšnjih stvari Pugljevih, a tvorí vzlic tému práv prijazno berilo, ne

pretežko, pa tudi ne presuhoparno. In komur se hoe takcga branja, mu bo s to

knjigo sigurno ustreženo. — e pa bi hotel potipati v podrobnosti in analizirati

vsebino, bi prisodil prvenstvo noveleti „Zanesení", povestici „Zemlja sveta" in

skici „Labud poje". Tudi .Helena" je snovno zelo zanimiva in originálna. Druge

stvari so pa veidel bolj medle, etudi odeté v nepotvorjen Pugljev jezik, to ne-

skvarjeno slovenšino, rpano naravnost iz Ijudstva.

Puglja hvalijo mnogi kot enega najbolj objektivnih mlajših slovenskih pisa-

teljev. Res je, da on niti zdale umetniško ni toliko subjektiven, kot je na pr.

Cankar. AH pa mu je to kot pisatelju v prid ali v kvár, je vprašanje. Dalo bi se

namre mono prerekati o takozvani objektívni in subjektívni umetnosti. Však

umetnik je pac subjektivist, etudi ne riše baš svojega lastnega življenja. Ce ni,

kopira ali fotografira. S tem nikakor ne nameravam podcenjevati Pugljeve literárne

umetnosti, ker tudi on ima svoj jezik, svojo formo, svoje Ijudi. A jaz mislim, da

je vzrok nedostatkom pri njegovem pisateljskem stvarjanju baš preveliká gorenost

njegova do popolné objektívnosti. Rad bi izrazil stvar v jcdru, a zaide v popiso-

vanje, kí je cesto gostobesedno. „Utešenje", .Zaljubljení kmet", .Jerom" — vsc

te rtíce se izgube v tisto medlo lu, ki ne doseza efekta, kot ga je nameraval

pisatelj. In zato se mi konno zdi, da bi nam mogel on, kí ima tako izbrušcn dar

opazovanja in toliko naravnega, nekaljenega gledanja na življcnje, s strožjo notranjo

koncentracijo, z disciplinirano samovzgojo in poglobitvijo vaše napisati šc vse kaj

vejega in stalnejšega, kot se razmetavati v teh drobnarijah, ki ne prcsegajo vasi

preprostega feljtona.

Prikupna zunanjost knjige dela vso ast „Slov. ilustr. tedniku". Platnice je

opremil Gašpari s edno vinjeto, etudi se mi vidi tisti obccstni vagabund prcccj

stereotipna figúra našili publikacij. Fran Albrccht.

Ivo Trošt, Moja setev. Zbrani mladinski spisi. 1. zvczek. V Ljubljani 1914.

Last in založba „Društva za zgradbo Uiteljskega konvikta". 8^. 85 str. 1 K 50 v.

Nová réd zbranili spisov slovenskih mladinskih pisatcljev se je priela. Za

Mišjákovim Julkom, Rapétom, Palnákom je nastopil Ivo Trošt, dobro znani pripo-

vednik naših mladinskih listov. Kako samozavestno ponosno se glasi naslov zbirki

:

Moja setev! In prví zvezck te „setve" prináša preprosto povest o „pridncm Lovru

in hudobnem Gašperju". Tako namre bi se dovolj znailno po Krištof Šmidovcm

vzorcu lahko glasil naslov te báje iz življenja zajete povesti ; a avtor si je dal

bolj donee ime: Oživela rcsnica. V pretigovoru posvea pisatelj priujoo zbirko

z blesteími, vzncsenimí besedami .slovenskí mladini", eš, naj zaupa sama sebi,

naj zaupa, da sama iz sebe vsc zniore, v tem je njc rcšitcv in njc poguba. .Samo-
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svcst je ncpremagljiva sila na svetu, v nczaupnosti (!) je smrt in sramota." V povesti

sami, obscgajoi osem poglavij z neizogibnini „dodattcom", pa se opisuje živijcnje

dvcli tekmecev: sprva prcvladujc Gašpcr v svoji hudobnosti in nivrednosti, pozncjc

pa príde na površjc skromni Lovro. Hudo se kaznuje in pravica sc izkaže to

je morala te na dokaj ncnavadni, skoro neverjctni prcmisi zasnovane povesti. Deka

Gašper in Lovro rcšita potapijajocmu se Egonu, sinú gcneralovemu, živijcnje, a

vcndar se ne more dognati, kdo je pravi rcšitclj. Gašper si lasti zasluge, ki grcdó

pravzaprav Lovru; šele sredi povesti rešenec sam neovržno dožcne, da je Lovro

njegov rešitelj. Tu torej je višek dejanja, ki se vobe dobro zapletá in razplcta.

Tudi to je nje prednost pred marsikaterim drugim mladinskim spisom, da je snov

zajeta iz rcalnega življenja, dasi se dogodki slikajo s prcoitim namenom morali-

ziranja; vse je prcve prikrojcno Jn usum Dclphini": tako na pr. je namenoma

vpleten motiv protialkoholni, protinikotinski, protikvartopirski. Definicije „závisti,

asti, krivice" sodijo tudi v to smer. Nekatera modrovanja se pisatelju niso posre-

ila. N. pr. (str. 36): Metka pravi: „Denár je — sveta vladár", Lovro ji odvrnc

:

„Zato, ker lovek ne zna ž njim vladati sveta, vláda denár loveka" (?!). Strie rcs

opravieno zdaline (!), eš, da je Lovro uden lovek. Ali(str. 36): Misleci, pesniki

in pisatclji trde, da je zlo s tcm ukleto, ker mora nezdržno roditi samo dobroto. To

sc pravi pa na glavo postavljati Oktaviove besede v Piccolominih: „Das eben ist

der Fluch der bôsen Tat, da6 sie, fortzeugend, immer Boses mu6 gebären." Tudi

je doživel znani Aleksandrov vzklik nedovoljeno premembo (str. 83): „Menjal bi

s teboj, ko bi bilo mogoe." Tako neduhovitost bi bil kinik Diogenes primerno

zavrnil. Ali je že kdo dognal sledeo vzrono zvezo (str. 18): Ker (Lovro) po naravi

ni imcl daru, da bi bil hitro umel vsako razlago in se odlikoval med nadarjenimi

tovariši, so bili njegovi izdelki lepo isti, odgovori dobro premišljeni ...? Posebna

vrsta neskladnosti tii v zvezi: ,Na bregu je bilo zbranih že mnogo mešanov in

radovednežev.* „Poetu" Kanniku so se njega dni slini dovtipi pa prilegali: „Mi

pa pojcmo takó, da nas zastopi vsaki lahko: filozofi in poetje in vsi drugi

kmetje." Pravopisnih hib bi ne smelo biti in loil, kjer so potrebná, bi ne smelo

manjkati v knjižici, spisani od „pismenega loveka" (str. 84). V pisavi lastnih, po-

sebno zemljepisnih imen, je pa dandanes že taká nedoslednost, da bo edino

sredstvo proti tej zmedi uradno oktroiranje šolskega ali magari uradnega pravopisa.

Trošt pišc: ižanska cesta, dolenjska cesta, mestni dom, gotovo misii pa dolcnjsko

cesto, katcri je tako imc, in tisti mestni dom, ki se mu tako pravi; torej: Ižanska,

Dolenjska cesta ; Mestni dom. Pa saj také in sline malcnkosti niso vredne, da se

jih omenja. J. Wester.

Dr. Boris Zarnik, O bistvu življenja. Izdala „Sociálna matica" v Gorici.

Glcde mojega rcferata o tej razpravi, ki sem ga priobil v 3. štev.

Ljubljanskega zvona, je izrazil prijatelj Zarnik ' nektere pomisleke, ki so se žal

izkazali kot ncutcmcljeni. Ako bi teh pomislekov primerno ne zavrnil, bi se utcgnilo

utrditi mncnje, da so bila moja izvajanja morda v resnici .prenagljena' in netona;

zato naj mi je dovoljeno položili pomislek za pomislckom na kritino rešeto.

V svoji brošuri (str. 23 32) pobija prijatelj Zarnik takozvani neovitalizem
in sicer predvsem pojem smotrcnosti, ki ga zastopa ta náuk. V svojcm referátu

sem omenil, da njegova kritika ncovitalizma ni mogla zadcti v živo, ker oni pojem

' Dr. Boris Zarnik: Pro domo k bistvu življenja. Veda 1914 štev. 3.,

str. 330 332.
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smotrenosti, kakor ga pobija prijatelj Zarnik, „ne odgovarja názorom modernih

teleologov" ; v oporo svojim trditvam sem se skliceval na revijo, ki je glasilo

neovitalistiške struje.

V tej sporni toki mi odgovarja prijatelj Zarnik nekoliko ironino, eš „me-

rodajna mu je (t. j. meni) tu famozna revija „Zeitsch. f. d. Ausbau d. Entwicklungs-

Iclire" in konno pristavlja : „Zahtevati, da móram akceptirati logine kozie „mo-

dernih teleologov", ako hoem pobijati njih vitalizem, je pa nekoliko neskromne.

'

Toda však názor se mora pobijati le v oni obliki, v kteri v resnici eksi-

stira. Neovitalistiški pojem smotrenosti se torej da uspešno ovrei samo tedaj,

e ga kritiziramo v oni pristni obliki, v kteri je formuliran. Ako pa je njegova

formula smotrenosti že sama ob sebi „logien kozel", potem seveda se je prijatelj

Zarnik potrudil preve, kajti treba bi mu bilo samo ta temeljni „kozel" dokazati,

in njegovo delo bi bilo z uspehom konano! — „Famozna revija" torej ni

merodajna z am e, merodajna pa je za neovitalizem in merodajna bi mo-

ra la bití za vsakogar, ki ta neovitalizem pobija.

V nadaljnjem me prijatelj Zarnik pouuje, da bi jaz „pa smel vedeti, da je

med loboznimi in filoznimi psevdopodiji fundamentálna razlika in torej ne gre me-

šati obojih". Ta poduk bi si bil prijatelj Zarnik gotovo prihranil, ako bi se bil le

potrudil prelistati one stráni iz Prowazeka in Gurwitscha, ki jih v svojem

referátu navajam. Kajti ravno na citiranih mestih se razpravlja o tej fundamentálni

razliki, in baš to razliko v psevdopodijih povdarjam v svojem referátu, kajti že

vsled nje nam je nemogoe navidezno tako enoten fizijološki pojav ameboidnega

gibanja, „razložiti iz posameznih maloštevilnih princípov."

Konno naj se dotaknem še najbolj koljive toke v odgovoru prijatclja

Zarnika. „Prijatelj Grošelj govori nadalje o kenotoksimu, sklicujo se na neko po-

pularno brošurico; ako bi bil malo pobrskal po znanstveni literaturi, bi bil uvidel,

da sta Pregel in Pfeifer že pred 4 leti pokazala, da so one špekulacije popolonoma

napane.*

Prvi konštatiram, da so bili od mene navedení eksperimenti, ne špe-

kulacije, publicirani v letih 1911,' 19122 in 1913,'^ torej dokaj vc kot leto dni

Drugi povdarjam, da tudi za specijalne Weichardtove názore o bistvu

utrujenosti in o njenih povzroiteljih kenotoksinih ter o retardinih, ki zavirajo utru-

jenost, nista niti Pfeiffer niti Pregel dokázala, da so popolnoma napane špekulacije.

Kajti Weichardt, duševní oc náuka o bistvu utrujenosti in cna prvih kapacilct

na polju serologije, še v razpravi iz leta 1912 ne ve niesar o tem, da bi bil kdo

že pred leti pobil njegove s toliko akribijo in s tako velikim eksperimentalnim apa-

rátom pridobljene názore. ^

' Friedrich Lorentz: Uber Resultate der modernen Ermiidungsforschung

und ihre Anwendung in der Schulhygiene, Hamburg, Voos 1911.

2 Marx Lobsien: Uber den Einflufi des Antikenoto.xins auf dic Haupt-

komponente der Arbeltskurvc ; Langcnsalza, Beyer, 1912.

''' Marx Lobsien: Uber den EinfluB des Antikcnotoxins auf die geistige

Leistungsfähigkeit. Arch. f. Pädagog. Leipzig 1913.

po Pfeifferjevi in Preglovi publikaciji in torej ta dva nista mogla kar aiiticipando

ovrei Lorentzovih in Lobsienovih poskusov.

4 Wolfgang Weichardt: Uber Ermiidungsstoffe. Stuttgart, Enkc. 1912.
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Neko drugo interesantno novico pa je zabeležil Weichardt v omenjeni

razpravi, namre novico, da se je ravnoisti Pfeiffer, ki naj je bil definitivno pobil

Weichardtove názore, mejtem spokoril. .Dieser Autor (sc. Pfeiffer), der die Keno-

toxinforschung aufs heftigste bekämpfte, bedient sich jetzt ihrer Methodik, mit

besonderer Betonung des Temperatiirabfalles, die er in unserem Laboratórium

kennen lernte, und den Vorslellungen, wie sie auf S. 6 niedergelegt sind, in be-

merkenswerter Weise" (38). Na str. 6 so namre v kratkih stavkih zbrani Weichardtovi

nazori o utrujenosti, kenotoksinu in njega protistriipu.) Torej .malo pobrskati po

znanslveni literaturi' — to je za rešitev tega vprašanja pa pre-, malo'

!

Da sem se v svojem referátu skliceval na neko „poljudno brošurico", mi

prijatelj Zarnik menda ne bo zameril, saj se je informiral tudi on, in sicer práv

dobro — iz ravno také poljudne brošurice o razmerju elektrike in materije (G. Mie:

Molekule, Atóme, Weltäther str. 169 171).

Trditev, da sem .prešel v tábor vitalistov" in da se gibljem v „dogmatino-

vitalistini smeri", smem menda pa smatrati samo kot dôvtip.

V svojem referátu sem analiziral znanstveno-metodiško postopanjc prijatelja

Zarnika in izrazil nektere pomisleke, toda neglede na veljavnost ali nevcljavnost

konnega principa, ki ga zastopa Zarnik. Pot, nain mi mestoma ni ugajal — o

konnem cilju te poti sploh nisem govoril.

In v tej toki leži jedro najinega tega prijateijskega dišputa, ker sem izrazil

svoje skromno mnenje, da mehaniziranje življenskih pojavov ni edini in najbržc

tudi ne najúspešnejší pot, ki pelje do sfinge življenskega bistva. To mnenje pa

imam ast deliti z mnogimi odlinimi fizijologi sedanjosti.

Dr. P. Grošelj.

Nikola Ostojié, Nade i eznua. Pjesme. (1900—1913). Sarajevo. Tiskara

Vogler i drugovi. 1914. M. 8". 136 str. Broš. 2 K.

Kakor sc izdaja v sklepnem stihotvorenju Mojoj muži, nam je bila skozi

celo zbirko ast s asnikarjcm, ki zgolj priskokoma kdaj zapáli modricam žrtev,

kar gotovo ni v prid kakovosti njegovih proizvodov. Naj vas torej ne dirne, ako

naletíte na obširno rešto prigodnic, katere že vnaprej nimajo dandancs posebne

prívlanosti v lepem slovstvu. Kdo bi si še úpal posiati v beli svet slavospcv prvi

štcvilkí tega ali onega dnevníka, pa najsi je še tako vísoko privihnil dimni stenj

zabuhle rétorike? .Ali sada dok nažalost samo toplc rijcí teku°, se moramo vc
kot enkrat zadovoljití s poslanicami na Petre in Pavle, kateríh ne imenujem — da

mi ni treba izpisati pol kázala eprav so globoki naborí na njih elu brázde

semena polne. V podobníh pcsnítvali se isto šopirno javlja, da naš „pjcsnik starog

ková natražnjakim duhom diše."

Glavni znak omcnjencga poeta je tankoutno ustvo napram ognjišu, na-

pram slabotnim in siromašním, napram zatíranemu rodu svojcmu. Zanesenjak, ve-

rujo v popolnost sree, mora bití dobra duša, ki vpliva blagodejno s svojo oscbnostjo

in živo bcsedo v ožjem krogu, doím so pri objavljenih 56 kosih izostali vsi oni,

katere bi želel itatelj znati naizust. Znatcn del knjige tvorijo spevi, semtertja

prcdolgovezni, ki so izliv narodnega uta, preccj intcnzivncga toda malo eksten-

zívnega, etudi se spozabi enkrat noter do Port Arturja: vsc po božjih, ccrkveníh,

državnih, družabnili pravílih in postavah, brez drzovítcga izprebistrcka, brez upor-

nosti vsaj v mislih in besedali, tako da jih lahko íta nadcbudna mladina. Šc bolj

pa bi dotini stihi sodili kot epilogi ali prologi na slávnosti.
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Konno omenjam verze iz rodbinskega življenja. Nežná mu je Ijubezen do

bolne matere: pla i molba — to je pjesma moja. Ne preve bahava in vsiljiva

mu je Ijubav do potomcev. Najmanj nabreklo-govorniškega najdemo v vencu N joj,

spletenem iz 10 sonetov, ki so vsi etiketirani z latinskimi, laškimi, španskimi, fran-

coskimi drobtinami. Da so bolj zgošene v sredini, bi bile kitice Djevojici
dokaj edne, medtem ko ovaja Vaemundo ascandalis zgolj spretno versi-

íikacijo s práv pritlinim peš-poletom . . . Sicer pa se je o teh nadah in hrepenenjih

pri nas že poroalo podrobneje, zato pristavím edino še to, da tii v g. Ostojiu

dovršen formalist in mojster krasnega, blagoglasnega jezika.

Ant. Debeljak.

Mihovil Nikoll, Vjeruka, posljednje poglavlje. Zagreb, 1914. Vlastitom

piševom nákladom. Komisija akademske knjižare Gjure Trpinca. 8^. 53 str. Cena 2 K.

Droben finále grašinske zgodbe, ki se razvija v iahnem, nežnem slogu skozi

vseh pet poglavij. Nobenih vozlov in zapletkov. Ena tistih storij, ki že v samem
zaetku izdajajo ves potek: pot se ne izoži, ne izširi, enakomerno vijuženje vse

do konca, na vsako strán kak grmi avtorjeve sentimentálne erotike. — Stari gra-

šak je napravil iz Miljeva ugledno gospodarstvo. ,Poele mu najedno oticati

noge, a onda trbuh, i kad više nije mogao izlaziti iz sobe i salaziti s kreveta, brzo

je svršio." (str. 4.) Vjeruka je postala sirota, odpotovala v inozemstvo in se vrnila

— poroena z Alfrédom, ki je z vsakojakimi gospodarskimi reformami zavozil

Miljcvo na boben. Posestvo se je razkosalo; grád in park je kúpil praktien

Amerikanec, ki je brezutno ugonobil sleherno sled one tihe, diskrétne poezije

davnih dni. (str. 53.) Vjeruka in Alfréd sta se umaknila v inozemstvo. Tako izzveni

konec v turobnem sklepnem akordu.

Snov bi najprimerneje presodil z avtorjevimi besedami: „Mclodija njezina

nije imala u sebi ništa originalno niti novo ... Stará, milá pjesma!' (str. 6.)

Delce se odlikuje po jedrnatem izražanju. Tupatam je pregosto „meblovano", pa

to ne moti toliko. Pisano pa je sicer gladko in sono, krepkopotezno. Na omotu

je okusna vinjeta Bele Csikosa-Sessie. Vilko Mazi.

M. M. Uskokovi, edomir Ili. Roman. Knjižara Gece Kolína, Bcogradl914.

80. 314 str. Bros. 3-50 din.

Kakor pria omot te knjige, se je njen pisec pojavil v litcraturi nekako pred

desetletjem z delcem Pod životom, kateremu je priklopil 1. 1908. Vitae frag-

menta. Pred 4 leti je dal v Genevi natisniti francosko razpravo za pravniški

doktorát in obelodanil román Došljaci. Zatem je priobil knjigo Kot ruže cve-
taju, a letos je poleg prevoda La Rochefoucauldovih Maksim izšel gorenji román,

ki se odigrava v Belgradu za naših dni: od kronanja kralja Aleksandra do pred

aneksijo. Posveen je Srbom, padlim v balkánski vojski za domovino. Duša celi

zgodbi je ponesreeno bitje, kakor jih premore slcherna književnost, zlasti takozvani

realizem
;
predno pa se dotinik docela pokauri, t. j. zdrsne na vseobo gladino,

si s krogljo preluknja možgane.

L. 1900. je bil siromašni Ili slušatelj visoke šole, še ne polnoleten. Da ga

bo lažje rubricirati, nam podaje avtor sliko srbskega dijaštva. Za ene veljajo pri-

devki: upira, frakar, kruhoborec, brezbarvnež oziroma kameleon z edinim geslom

.,uspeti, samo uspeti, uspeti po vsaki ceni". Drugi vtelešajo politike, radikalce,

demokrate, socijaliste, rcpublikane, revolucijonarje, matcrijaliste, moderne dijake

kot prchodni stadij za nastopnc pijance ä la naš Risti, vinski modrijarh, ki poraja
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cele zvešie misii, ali za najbolj zagrizenc nazadnjake, c jim je boj za obstoj

izpulil vsc iliizije. Sin skromncga uradnika nima sredstev, da bi se družil s prvo

vrsto tovarišev, zato sc vozi namesto v Opatijo s Flammarionom po solnih sestavih,

skratka, oboroži se z znanjem cele dobe skoro igraje, saj ga je bil neko uitelj

krstil za iidovito detc. Voditelj druge dijaške skupine, žejen in željen svobodc.

priakuje obistinitev svojih ideálov od matcrijalistine filozofije. Za te ideje navduši

bodoo uiteljico Višnjo, ki se vpiše njeniii na Ijiibo §e na univerzo, hote sama

izvojevati svojega moža. Ker se je naš nazvijunak gibal zgolj v knjižnih fikcijah,

so edomiru, loveku trenotka, ubile vso samostalnost : slabi z razcepljeno voljo,

povestní oslick med senenima otepoma. Kot domai odgojitelj pri vseuiliškem

prof. Matoviu, strastncm narodnjaku, ki bi nabil na oltár folkloristine opanke, ako

bi mu bilo menjati vero, uvažuje prvi obstojee razmere, zapustivší prenapeto

revolucijonarstvo, csar mu zaljubljena Višnja ne odpusti, ekstremna kakor vse

ženské. Povrhu ga še omreži profesorjeva hi, šepava razvajenka, in ker ga zalotijo,

m.ora hoeš noeš z njo pred oltár. Tast-minister ju pošije v Pariz, kjer živi mladi

doktrinarec le vedi in se prepira z žensko zbog fižola. Pred konanimi študijami

je poklican na Matoviev pogreb, ne da bi mogel zopet nazaj v novi Babilon. Kot su-

plcnt se krlia nadebudni uenjak ob sitnostih predstojnikov in taše, zapusti ne-

znosno svojo hromelo, žele se zvezati z Višnjo, ki ga še vedno ceni, a iz družabnili

ozirov odbije. Filozofskega zametka ne more dovršiti, njegov dogmatizcm in pozi-

tivizem se zane rušili, ko íta dela o metafiziki v višji matematik! : z osnutki

zakuri pe in brodolomnik utone v lastni krvi.

Ljudi, hlepeih po modri cvetki romantike, priujoi realistini román ne bo

spravil v zanos, dasi vsebuje dosti prikupnih prizorov. Romancier bolj neguje mi-

selno plat in je podal polno potankili opazovanj, predvsem iz belgrajskcga žitja

in bitja, vse brez floskul in in fioritur, toda v prijetni lahkoti in semtertja zgošeno

kakor rcenice in krilatice. Nad bitnostjo Uskokovievega psevdoheroja so pa menda

že poklicanejši zlomili paliico. Ant. Debeljak.

Naše revije

Novi akordi. Uredil dr. Gojmir Kre k, založil L. Schwentner v Ljubljani.

XII. letnik. Cena 10 K.

Kakor prejšnji, tako obsega tudi letošnji letnik 6 zvezkov skladb sloven-

skih komponistov in tri zvezke književno-glasbene prilogc. e primerjamo XII. letnik

s prejšnjimi, vidimo, da se je zbornik práv izdatno skril. Prvi letnik obsega 104

stráni, XI. le 72 str., a XII. samo še 50 str. Knjižcvna priloga pa raste. Prvá priloga

v IX. letniku obsega samo 48 str., a priloga zadnjega že 60 stráni. Meni sc

vidi, da stremi Krek za tem, da napraví prilogo za bistveni del, zbornik pa le za

nekako vabo Novih akordov, da hoe iz prvotncga zborníka napravili .Glasbeni

asopis Novi akordi z glasbeno prilogo!" Upam, da ni vc tako dale as, ko se

naše koncertno živijcnjc poživi, ko bo obinstvo razsodnejše in bo sledilo komponi-

stom in ne bo potreba skladateljem lesti k obinstvu. Tcdaj ne bodo naši Adamii,

Lajovci, Krcki in drugi rabili zborníka .Novih akordov", tcdaj bodo rabili kritike

svojih dcl in umetnikov, ki bodo njih dela izvajali. Minilo je komaj par let, ko
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sem se boril v odboru „Glasbene matice" zoper internacijonalne sporede koncertov^,

nakopal sem si sicer nasprotnikov in moral iz odbora, ali moja misel je obveljala.

Še v zadnji števiiki „Novih akordov" sem bial pruskí znaaj šolskih prireditev

.Glasbene matice", ali v letošnjih sporedih že nájdem slovenské klavirske skladbe,

katerim se je odrekala do danes sploh vsako vrednost. In konno ne skladbe, temve
kritika književne priloge „Novih akordov" je pripomogla naši moderni skladbi do

zmage. V tem tedaj, da se je zbornik skril, ne vidim nesree, da pa se širi knji-

ževna priloga, vidim napredek. — Tudi v zadnjem letniku je ostalo Kreku staro

geslo, da je tam napredek, kjer si ohrani staré, pa pridobi nove prijatelje. Ravnatelj

Gerbic je še vedno zvest „Novim akordom"; objavil je poskono „Mazurko" za

klavir in baritonski spev „Kam?', ki ga je pel pri zadnjem koncertu „Glasbene

matice" operni pevec Leva r in pridobil pesmi ugled, da ga je lahko vesel tudi

sivolasi skladatelj. Zvest bojevnik v preteklem letu je ostal tudi naš Adam i . e
se ne motim, Adami ne bo ve dolgo rabil zborníka. Krila mu rastejo — zbori

moški in ženski so mu preozki, ali mu pa postanejo tako komplicirani, da se nihe
ne upa na izvajanje. V mislih sta mi veglasna mešana zhora „Pusto je" (posveen
„Glasbeni matici") in pa „Ecce dolor". Oba zbora zahtevata pevcev, kakršnih

nimamo, ali pa ogromno aša in nad vse mere potrpežljivega dirigenta. Vedno bolj

in bolj zapuša tla ä capella skladbe in se približuje inštrumentálni glasbi vejega
obsega. V XII. letniku objavlja pet stvari, posreen duet s spremljevanjem klavirja

„Poj petelin, zoro mi naznani!", dvoje ednih „Otrojih pesmic" s spremljevanjem

klavirja, mešani zbor „Vasujejo" ; najbolj se mu je pa posreila naivná pomladanska

pesem „Trobentice" s spremljevanjem klavirja. Tudi Mi r k Vasilij iz Trsta

obraa polagoma hrbet ä capella skladbi; v tretji števiiki objavlja lino klavirske

.Romanco". Med starejšimi sotrudniki najdemo tudi Josipa Pavia, kateri ob-

javlja „Padale so cvetne sanje", tenorski solospev. Kar se tie solospevov, nismo

ravno na slabem; imamo jih že lepo zbirko najboljše kvalitete, ali malo jih je, kateri

se po svoji krasoti in hvaležnosti za pevca lahko primerjajo s Pavievo „Popadale

so cvetne sanje". Pavi je fin muzik. — Med starejšimi se je oglasil še tudi

St. Premrl in podal klavirski „Menuet" in solospev „Kedo je to". Pesem bo

imela uspeh samo, e se jo bo lepo prednášalo. Isto velja tudi o lepi „Ali veš?"

urednika Kreka. Pevec, ki ima navado samo peti note, naj jo lepo pri miru pusti.

XII. letnik nam pa je predstavil tudi novega, nadarjenega muzika Emila Hoch-
reiterja, ki je stopil popolnoma nepriakovano z že uglajenim zlogom med so-

trudnike Zborníka kakor tudi priloge. Hochreiter je na Dunaju živc Slovenec,

vzrastel je med inštrumentálne glasbo in je vsied tega tudi njej posvetil svojo

pozornost. V zborníku objavlja tri edne klavirske valke in upam, da nas kmalu

zopet seznani s kakim delom. Poleg omenjenih skladateljev objavljajo še po en

zbor Grôbning, Rožanc, Švikarši, Kimovec in Jereb. Pevske zbore

opozarjam na netežko, vendar zelo efektno Jerebovo „Jutro". Tudi Hlad nik
se je zopet spomnil „Novih akordov" ter objavil „Meditacijo" za orgie. — Glasbeno-

literarna priloga se je, kakor sem omenil, zopet razširila. Ni moj namen podrobneje

se peati s posameznimi odstavki, omenim naj le najvažnejše. Ljubiteljcm cerkvenc

glasbe je ustregcl Hochreiter, intimni prijatelj Sattnerjev, z vestno razpravo

„Naša cerkvena glasba zadnjih let". Poleg léga lanka objavlja isti v tretjem zvezku

tematino analizo kantáte „Oljki". lanek je imel namen seznan^ti itatelje tik pred

koncertom Glasbene matice z muzikálne vrednostjo dela. Analiza je vestno izpeljana,

da je pa to tematina analiza, pa ne uvidim. Najzanimivejša lanka vsega letnika
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sta gotovo Sattncrjev Moja .Assumptio' in kritika N. A. tcr Kre kov ,Post-

Judij": Nekoliko replike na Sattncrjeva izvajanja. Gre za vprašanje, ali naj se skla-

dateij nagnc in ravna po okusu obinstva. kar zagovarja Sattner in tiidi moderní

diinajski opcretni komponisti, ali se naj obinstvo dvigne do skladaleljev, kar za-

govarja Krek. Práv imata sicer oba, však s svojega stališa, vendar postane práv

gotovo Sattner Krekovih názorov, e bo tako napredoval, kakor je. Oba gospoda

sta pa po mojom mnenju popolnoma pozabila na pravi vzrok veliké razdalje med

komponisti Krckovc vrste in med obinstvom; skladatelji gotovo niso krivi, da stoji

obinstvo tako nizko pod njimi, krivo je naše udno koncertno delovanje, katero

šili vedno v ospredje osebe, ne goji se pa zaradi stvari samé. — Se dvoje razprav

ima ta letnik : Gcrbievo „igav je nápev Barica po morju plavá* in pa

zactek moje razprave: .Kako sem poueval pctje". Drugi zvezek je posveen

spominu J osipa Kocijania in obsega zanimive razprave o njegovcm živ-

Ijenjii in miizikalncm delovanju. Delo so si razdelili Janko Leban: ,0 351etnici

skladateljeve smrti", dr. And. Ferjani: „Spomin na Josipa Kocijania", dr. G.

Krek: ,Josip Kocijani - Ignaciju Gruntarju (pisma)" in .Kocijanievo glasbeno

delo'. — Sicer pa je ostala književna priloga enaka kot prejšnja leta: pravina

kritika slovenské glasbe, vcstno poroilo glasbe vobe. Dr. Kozina.

Razpis literarnih nagrad.

v povzdigo slovenské beletristike razpisuje založništvo „Ljiibljanskega zvona"

dve astni nagradi za najboljša pripovedna spisa.

1. Nagrada znáša 200 kron za najboljši pripovedni spis, ki obsegaj vsaj tri

tiskane pole;

2. nagrada znáša 100 kron za pripovedni spis v obsegii poldruge pole

Zvonove oblike.

Celo tni rokopisi naj se pošljejo do 15. októbra t. 1. uredništvu ,Ljub-

Ijanskega zvona* z izrecno pripombo, da so konkurenní spisi.

Glede snovi imajo pisatelji svobodne rokc. Spisi se bodo presojali edinole z

umetniškcga stališa. Pisatelj, igar spis dobi eno izmed literarnih nagrad in se

natisne v „Lj. zvonu", prejmc vrhtega še obiajni sotrudniški honorár.

Pisatelji naj priložijo svoja imena v zaprtem kuvcrtu, na katerem bodi za-

beležen naslov konkurennega spisa.

V Lj ubi j ani, koncem juiiija 1914.

Za upravni odbor „Národne tiskarne"

dr. Ivan Tavar,
predsednik.



Pavel Golia:

V senci poznih ur.

1,

1 ozne ure senca gre z maiio.

Trudna lu pojemajo mežika,

vzduh strupen in težak je, kot v sobi bolnika.

O, ko bi vsaj skoro prišel na piano

!

Gotovo deiitijo cvetlice na planem

ter širijo mil in prijazen aróma

in pomirljiv, koraki brez doma. —
Kaj pa jecljaš misel : ostanem,

tu ostanem, etudi je slabo?

Kaj res ne moreš cvetju naproti?

Saj niso zlomljene tvoje peroti

Toda pozne ure senca je s tabo!

Pozne ure senca vse unii,

vse zruši, razdene, potvori, opljuje.

S komur gre, naj se oprezno sezuje,

ker gorjé, e se prebude nje birii.

2.

Brezbrižen po nebu dirja mescc.

In senca popelje v uden te hip :

raz balkónov se trga jeanje cip

in tarnanje oskrunjenih telesec.

In v celo jato dišav udovitili

zavije tc gorkega vetra dili.

To ni vonj rož, opojnotih,

to je prevpit smrad prs nagnitili.

In milo jeanje, ki srce ti gane,

prelije naenkrat v peklenski se smeli.

Ni ve malodušja v tvojili och.

Bolna želja zbudi se. Korak tvoj postane

„Ljubljanski zvon" 1914 XXXIV. 8. 23
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in pozne ure objame te senca. —
Devica te aká zaman však veer

v solzali, — pa poljubljaš zgubljeno Iier,

ki nima ne duše, ne vere, ne venca!

3.

O zagonetne kreatúre

:

okostja v robali iz baržuna in svile,

oi ugasnjene, brez krvi žile :

kakor vas senca vzgoji pozne ure,

kaj veste, polne samosrda,

kak lepo je, e solnce obronke pozláti,

kak duša zasmeje se, pomladí hkrati,

ko puhtijo gorkoto v popoldan brda?

Niesar ne veste! No vam je jea:

že rožija pred vratmi rabelj s kljui,

do gorkote vam ni ve in ne ve do lúi.

Medei soj vam je solnce, ki skopari z njim svea.

Senca pozne ure z menoj gre in vaši

skoro dozdevni obrisi, simboli groba,

z menoj greste. utim. O da vas svetloba

vstajajoe zore skoro preplaši

!

4.

Vsa polna tajn je senca v uri pozni.

Kaj vse se med njenimi sue registri!

Talenti, geniji, faloti, filistri,

junaki cvetoi in tuberkulózni,

otroci zamišljenosti tihe,

lovci na zagonetnih ciljcv sledi,

mojstri v obliki, barvi, besedi,

potapljai v temná brezdna psihe. —
In však gre sam svoja mrana pota,

sreujejo se brez pozdrava.

Grozea nad njimi usoda plavá,

ker njih poetje je — zmotá.

In mnogi ne vejo, da na vrtu

nebeškem ugaša zvezda pri zvezdi,

da angclj smrti med njimi jezdi.

Še znamenj ne vidijo v mrklcm rtu.
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5.

Pod mrano zašito zloin se plazi

nemaševan v nedolžni larvi

in gori po azurni barvi

se zareže popaeni, bledi obrazi.

Po ulici pla se razlije otroka.

Odkod tak pozno, mati, prihajaš,

in kaj se oziraš in kaj postajaš

lana, nališpana in sloka?

Podobná jetini noni sovi

z umazano pozdraví besedo.

Popolnone ure mimo gredo

tiho, kakor pošastni strahovi.

In zopet se pla otroka razlije

po ulici, pla prestrašen in nujen.

Mešec pol ganjen, pol utrujen

gre k poitku in se v oblak zavije.

6.

In to je poznih ur sence molitev,

legijon jo šepee v zrak soparen:

trenotek, bodi radodaren,

ker za teboj zija loitev,

ker za teboj vse gine in neha

in v jezera temná vekov se zlije,

trenotek, o, naj nam zašije

tvoja tolažba in uteha

!

Trenotek, veselá naj pesem bo tvoja,

saj žalosti je vedno dosti,

o, razveseli nas, vzradosti,

pozabljenja, pijanosti, opoja

nam daj, svojim sužnjem, trenotek, predno

odpljujcš jaderno v tuja carstva

in zapustíš nas brez varstva

za vedno.

23'
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Karol Dolenc:

Legenda o deklici, ki ni mogla jokati.
v

Zivela je siromašna vdova. Po inožu je podcdovala staro bajto

s strgano slamnato strcho in dvoje otrok, deklico in fanta.

Sinka je mati vdova ez vse Ijubila. Bil je najmlajše dete, troje

jih je umrlo kmalu po pôrodu. In ves njen je bil po dubu in po

mišljenju, tih, ncžen, ves zamišljen in sanjarski. Po licu pa je bil

popolnoma rajni oe. Kadarkoli je pogledala vdova sinka, se je

domislila umrlega moža. Obenem pa so ji oživela v spominu in v

duši ona lepa, srena leta, ki jih je preživela ob njegovi stráni, v

njegovi Ijubezni, ki je sicer ni razodeval z besedami, a jo je kázal

tem bolj v dejanju, v skrbi za njo in za deco.

Zato je mati sinka tudi v vsem odlikovala, v vsem in vedno

ga stavila pred herko.

A ta, dasi še otrok, je to dobro opazila, bridko obutila. Za

njo je imela mati malo toplih besed, za bratca samc tople, blagc

in Ijubee.

Tako se je srce dekliino napolnilo z bridkostjo do matere in

do bratca, da mala sama ni vedela, kdaj.

Ko je bila deklica stará deset let, fánt sedem, je nenadoma

zbolel za škrlatinko in je umri. Ko je bratec umri, si je sestra po

prvi otroški, ne baš globoki žalosti nekako oddalinila. Samotno, po

Ijubezni hrepenee srce se ji je zazibalo in zasanjalo v sladko

upanje: „Zdaj bodo mati Ijubili tem gorkeje mene, vso Ijubezen

dajo zdaj meni."

A žalost: Bridko jo je varalo lepo, toplo upanje! Zakaj mati je

živela tudi od zdaj le Ijubljencu -sinku, bridkosladkemu spominu

nanj. Še bolj je otopela za vse drugo, neprcnehoma je žalovala za

izgubljcnim najmlajšim otrokom. Koniaj da je omenil kdo pred njo

prerano umrlega, pa je že jokala po njeni. Zagledala je kje priprosto

njegovo igrao, kos njegove obleke, kak še tako neznaten spominek

nanj, pa so jo v hipu oblile solzc.

„Kako blag, zlat otrok je bil! Pa mi ga je Bog vzel!"

To je napolnilo deklici srce in dušo s šc vejo bridkostjo.

Naravnost zamrzela je umrlega bratca, zamrzela tudi mater.
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Ob nesreni uri pa se ji je izlila ta mržnja iz srca in je rodila

trdo, neusmiljeno besedo,

Ko je mati neko spet jokala za izgubljenim Ijubljenkom, je

pripomnila herka srdito in odurno :

„Kdo se bo vendar vedno cmeril ! Saj se še zadusíte s temi

venimi vzdihi in solzami."

Kakor bi ji bila porinila nož skozi srce, so zadele trde, okrutne

besede žalujoo mater.

„Nesreni otrok!" je viknila užaljena, vsa v solzah. „Cúvaj se,

da te Bog ne kaznuje in ti posuši solze, ter ne boš mogla jokati,

ko bi krvavo rada."

Pa se je deklica v prvem hipu ustrašila grozeih besed. Že

je hotela izgovoriti lepo, blago besedo, prositi mater za odpušenje.

A tako ranjeno, tako vse zastrupljcno je bilo mlado srce, ki mu
ni sijalo toplo solnce materine Ijubezni, ki ga ni negovala in osre-

evala skrbna materina dobrota, da ji je lepa beseda umrla v mislih,

usahnila ji v ustih. Ni je mogla izgovoriti!

In je rekla spet pikro in trpko

:

„e bi se vedno cmerikala kakor vi, je tako bolje, da nimam

solz."

„Hudo te bodo še teple te besede, nesreno deklc!" je še bolj

užaljena ihtela mati. Sama se ni práv zavedala, kdo ji je položil

hipoma te besede v misel in v ústa, zakaj jih je morala izgovoriti,

dasi skoro proti volji.

Deklica pa je govorila sama sebi z bolno bridkostjo

:

„emu te grožnje? Kaj hocjo? Ko pa zame niso prejokali

mati ne ene solze, vse le za brata. Kako jih naj torcj Ijubim, kako

naj govorim z njimi prijazno in Ijubce?"

In je kljubovalno molala.

Mati, že do tediij slabotna, je slabela in venela zdaj še bolj

Žalost ji je vidno pila življenske moci. Pokašljcvala je pogosteje,

bolestnejc. Však dan je lezla bolj v dve gubc, bolj v zernljo, bolj

v grob.

Srcdi zime je legla.

Ko je poganjalo po tratah in travnikih, njivah in logih novo

življcnje, ko je zapela v zclencih gozdovih znanilka pomladi, ku-

kavica, svoj veselí pozdrav mladí vigredi, je ízgorelo bolniino srce

v žalosti in v hrepencnju. Sia je za môžem in slnkom.

Pa je za bolezni materine obšlo in pretreslo herko vasi

bridko in hudo, veliká in morea žalost. Vekrat je že nameravala
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poklekniti ob postelji bolniini in prositi trpeo mater, naj da ji

odpusti, naj jo blagoslovi. Morda blagoslov umirajoe prežene gorje

prokletstva, ki ga je vasi že s tiho grozo zautila: Da nima solz,

da ne more jokati!

A vsakikrat, ko se je hotela ponižati, ko je hotela vsa skrušená

in potrta pästi na kolena pred mater, ji je sovražnik, duh terne,

šepetal: „Ali si res že pozabila, kako malo Ijubezni si sprejela od

matere, koliko pa rajni brat? Ali se ne spominjaš ve, kako je

skrbela le za brata, a tebe je zanemarjala, vedno porivala na strán,

v kot?"

In spet je razvnel s temi potuhnjenimi, bodeimi besedami

ogenj srdu v srcu. Odprl in razširil je spet že napol zaceljeno ráno,

da je iznova zakrvavela in zaskelela. In srce se je zakrknilo blagim

besedám prijatelja in varuha, ki je prigovarjal in opominjal:

„Pozabi, poklekni, prosi!"

Ko se je deklica pomladanskega jutra prebudila na klopi ob

peci, kjer je imela svoje poivališe, prenoiše, in je šla kakor však

dan v kuhinjo, da skuha zajutrek, in je ez malé pol ure prinesla

materi lonek mleka, ga mati ni vzela. Ni ji bilo ve treba mleka —
bila je mtva. Iz asnega spanja je zasnula v veno spanje.

Tako je umrla, ne da bi jo bila herka prosila odpušenja, ne

da bi bila herki pred smrtjo odvzela prokletstvo, ne da bi jo bla-

goslovila z blagoslovom umirajoe matere.

Vroe je zagomzelo deklici po vsem telesu. Kriknila je, kakor

bi tudi po njej stegala košeno svojo roko mrzla, neusmiljena smrt,

da jo vzame s seboj v neznano deželo. Zrušila se je ob postelji na

kolena in je pritisnila vroo glavo ob trdo, mrzlo roko materino.

Tresla se je kakor drhte list trepetlike, tako bodeo bol je zautila

v srcu — a jokati ni mogla! Ne ene solze ni bilo v oi, ne ene iz

oi. Le v srcu so pekle, da je v žgoi boli butala z glavo ob po-

steljo, si trgala obleko s prsi. Malo da ni zblaznela ob grenki,

grozni misii: „Nikoli ve ne bom mogla jokati, vse življenje ne!"

Pokopavali so mater. Sosedi in sorodniki, sami daljnji, bližnjih

nista imeli, so si brisali solze po rajnici, a rodná herka jih ni

brisala! Bieda, obupana je stala ob grobu. S suhimi, pekoimi, od
boli in strahu blodnimi omi je strmela na materino krsto, strmela

v grob za njo, strmela na rumene grude, ki so bobnee padale na
siromašno krsto in jo kmalu zakrile. Pa se ji je izvil zdaj zdaj

'bolesten, tože vzdih — a zasolzila se ni!

Temno, izboki so jo pogledovali pogrebci.
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„AH je že kdo videl kdaj tako herko? Še otrok je, pa ne

zajoka po materi. Kakšno srce mora imeti v prsih? Kame!"
Ko ji je zakrila mamo težka prst, je bila deklica sama na svetu,

zapušena kakor bor na gori. Sorodniki, skoro ji bolj tuji nego tuji

Ijudje, se niso pobrigali za njo. Tudi si je však mislil : „Dekleta,

ki po materi ne potoi ne ene solze, ne vzamem v hišo." Tako je

morala poskrbeti za njo obinska oblast. Dala jo je v službo in v

vzgojo k bogati kmetici, trdi in neusmiljeni ženi, v katere hiši in

službi ni ostal leto dni najboljši in najpotrpežljivejši posel.

„Ta jo izui in izmodri!" so modrovali modri obinski možje,

tudi nevoljni na dekletce.

Na smrt se je prestrašila deklica, ko je izvedela to bridko

novico, ko je slišala to težko sodbo in obsodbo.

„Hudo me tepeš, o Bog! Pri materi ni Ijubezni, pri tej ženi

je bo še manj !"

A po prvem strahu si je skesano priznala:

„Sem pa zaslúžila to šibo!"

In se je vdala v žalostno usodo. Povezala je v culico ono malo

obleke, kar je je imela in je zapustila rodni dom, ki ga je sprcjcla

v oskrbovanje obinska oblast in ga je dala v najem, da deklica

doraste.

In res, še manj solnne Ijubezni in tople dobrote je našla

deklica v novem domu. Pa pa mnogo ve dela, nego ga je bilo

doma pri materi. In mnogo ve hudih in neusmiljenih besed, nego

jih je bila slišala doma. e je mati ni Ijubila z gorko materinsko

Ijubeznijo, pa jo je vsaj pri miru pustila. Ni je zmerjala, ni vpila

na njo ves božji dan. A v novi hiši je bilo tako.

Kaj kmalu je deklica spoznala: „Služba pri hudobni gospodinji

je trpljenje, življenje v solzah!"

A najhujše gorje je bilo: Solz ni imela! Ni mogla jokati, da

bi izjokala srno bol. Neizplakane solze pa so pekle in žgalc v

srcu kakor živo oglje.

Gospodinja jo je muila in trpinila tem bolj, ker je vedela:

„Ta mi ne more odpovedati, ne more oditi. Mora ostati pri mcni,

dokler obinski možje drugae ne odloijo. A ti ne bodo!"

Se je spalo solnce v kristalnem svojem grádu za daljnimi

gorami, ko je morala deklica že na noge. Kos rnega kruha ji je

bila dala gospodinja prejšnji veer in ji je zapovedala in zabiala

:

„Jutri pôjdeš v loke in opleješ proso na njivi v kótu. Opoldne ti ni

treba hoditi domov, predale je. Jesti ti dam s seboj ; za tri moške
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tcžake ti dam kruha, da boš enkrat vendar sita. Iii da mi ne pridcš

prezgodaj domov, sredi popoldneva morda spet! Vcm, to bi bilo

po tvoji volji, lenoba, pa po moji ni !"

Vedela je deklica, da bo morala garati kakor nemá žival iz

tenie v temo. Vedela je, kaj je gospodinji „sredi popoldneva." Ce

je prišla kdaj z dela domov, ko je solnce že šlo k poitku in je

komaj še malo in zaspano mižalo izza gore, je bilo to strogi go-

spodinji „sredi popoldneva." Obsula jo je vsa srdita s surovimi

besedami. Z veliko, peraasto roko jo je udarila naravnost v obraz.

Zgrudila se je estokrat pod temi krutimi udarci, stokala in vzdi-

liovala je ob pekoi boli — le jokati ni mogla, solz ni bilo iz vroih

oi! Zato se je gospodinji še manj smilila. „Potuhnjenka! Kaj cviliš

in javkaš, ko pa sem se te komaj dotaknila. Da ji ni sile, se vidi,

saj niti ne joka. Hinavka!"

„In da mi pri delu ne paseš lenobe, ne polegaš pol dneva v

senci! Pogledam pojutrišnjem sama na njivo. Gorje ti, e ne bode

vsa opletá!" je še zagrozila žena z osorno besedo in s temnim

pogledom.

Pa je šla deklica ob prvi zori v loke in je plela ves dan, pod

žgoim solncem, žejna in laná. Kos krulia, „za tri moške težake,"

a v resnici tenek, da bi videla skozi njega deveto goro, je že med
potjo skoro popolnoma pojedla. Le skorjo je ohranila, da bi jo

cmulila in žveila ob najvejem gladu in bi ga tako vsaj malo po-

tolažila. Seve, ko je proti poldnevu priela glodati trdi krajec, poasi

in previdno kakor mala miska, je spoznala in zautila, da je lakoto

šele práv zbudila in razdražila.

Delala je ves dan, da so ji pokali in krvaveli prsti. Pa ni

upala nehati, odpoiti si. Zakaj njiva, glej, je tako prostrana, jiitri

pa jo pride ogledovat liuda gospo.dinja. „Gorje, e ne bo opletá!"

Ob delu je z bridkostjo mislila na rajno mater.

„O mati, kaj ste mi storili ! e ste me rodili in me pustili

samo na svetu, vsaj tako strašno prokleli bi me naj ne bili!"

Od žalosti, srne boli, telesne utrujcnosti in slabosti se je

zgrudila na nemo zemljo, v razor — a zajokati ni mogla

!

Solnce je pripekalo naravnost dol na njo, mole, brez usmi-

Ijenja, malone sovražno. Prepelica je pctpedikala nekjc tam koncem

njive; s petjem je delala kratek as in veseljc sebi in níladiem —
a za nesreno deklico se ni zmenil nilie, nihe ji ni dal tolažilne

besede, nihe kaplje soutja, nilie žarka upanja, da bo kdaj drugae,

da bo kdaj bolje.
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„O mati, hudo ste se maševali!" —
Jesenski vetrovi so se podili cez polje. Ostro so si žvižgali,

kakor bi si delali z žvižganjem pogum in bi se vnemali za tem

vztrajnejši, tem hitrejši tek. Njih ogromni plaši, stkani iz samega

inraza in leda, nevidni navadnim loveškim oem, so plahetali od

neba do zemlje. Razpršili in razgnali so na vse stráni sveta vso

slabotno toploto krmežljavega, bolnega solnca. Kar je niso razpršili,

so jo vjeli v veliké gube svojih vihrajoih plašev, kjer je takoj

zmrznila in zledenela. Zato je bilo tako hladno na svetu.

Kdor je moral na cesto, kdorna pot, kdor na polje na zadnje

jesensko delo, si je ogrnil kožuh, e ga je imel, se je zavil v burnus,

e ga je imel, si je oblekel cez navadno obleko še eno, debelejšo,

toplejšo, e jo je imel.

Deklica je ni imela, Bogu bodi potoženo. Imela je le lahkotno

poletno, iz cenega blaga, vso že obdrgnjeno, luknjasto, napol že

raztrgano.

Pa ji je naroila huda gospodinja:

„Gori v lokah koruzinje še ni požeto. Jutri greš in požanješ

!

Zdaj je še toplo. Morda pritisne kmalu mraz, tedaj bo težje."

„Zdaj je še toplo!" si je z bridkostjo ponavljala v mislih de-

klica gospodinjine besede, ko je drhtela navsezgodaj po esti, in jo

je jesenski veter, ves zle volje, ker neprespan, grizel v lica, v oi

in v ušesa, jo šipal skozi tenko obleko v drgetajoe telo, ji húkal

mrzlo sapo v roke, škrite pod starim, pajolanastim, sitastim prcd-

pasnikom, da bi ji srp kar pádel iz njih.

Žalostná je bila sirota, da bi legla in umrla — a jokati ni mogla.

„O mati, mati, ali vidite iz groba, ali vidite dol z neba, kako

ncusmiljeno me tepe vaše prokletstvo?"

Od boli si je grizla ustnice, da so krvavele, a jokati ni mogla.

„Krvavé solze bi jokala, ko bi le jokati mogla! A ne morem.

O mati, kaj ste mi storili! Vclik je bil moj greh zoper vas, a veja

je kazen, ki ste mi jo izprosili." —
Tudi mater ji je zloesta gospodinja vekrat oitala.

„Mati je bila malovredna, pravá lenuharica in cigánka, in ti si

vrcdno njeno seme, cigánski otrok!"

Huje je zabolelo vsakikrat to surovo oitanje deklico, ncgo e
bi jo bila gospodarica udarila. e v življenju ni Ijubila matere, dasi

ji je srce hrepenelo in vpilo po tej Ijubczni, zdaj, ko je ni imela,

jo je Ijubila z vsem srcem. Zdaj, ko jo je slišala tako zasramovati

iu blatiti, ji je postajala podoba materina lepa in svetla kakor podoba
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svetnice na oltarju, Dasi ni kmalu kdaj ugovarjala gospodinji, ko je

vláila s strupenim jezikom mamico iz groba, jo je pomerila deklica

s plamteimi omi in ji je zaklicala odlono in brez strahu :

„Mene tepite, mene ubijte, ce lioete, a mamico mi pustite v

grobu pri miru!"

V takili bridkili trenutkih, ko ji je zaplamtela Ijubczen do rajne

pôrodnice iz trpeega srca gor do neba, kjer zdaj biva duša rajne

mamice, ji je bilo, da bi z radostjo poromala na golih kolenih na

mamiin grob, samo e bi ji še enkrat mogla pogledati v lice in

v oi, samo e bi mogla slišati iz njenih ust eno sladko, blago-

slovljeno besedo

:

„Odpušam ti, nesreno dete!"

Kadarkoli je prišla k cerkvi in na pokopališe, nikoli ni šla

domov, ne da bi bila stopila h grobu materinemu in bi vzdihnila

in zaprosila iz globoine bolnega, skrušenega srca:

„Odpustite mi, draga, milá mamica!" —
Poleti je bilo.

Deklica je prignala na veer krave s paše. Gospodinja je mo-

gono stala na podstenju tik ob vratih v hlev. Nekoliko dalje od

nje je sedel na skladu drv star bera in je s starikavim, utrujenim

glasom brundaL nekaj kakor molitve. Pravkar je bil prišel in po-

prosil za prenoiše. A kmetica se je delala gluho in slepo. Šele, ko

je zaprosil v tretje: „Mati, ali bi smel prenoiti pri vas? Na slamo

v hlev ležem in ne bom nikomur v nadlego," je zadirno vzrojila

:

„Pa ostani in leži kam na gnoj ! Sicer tako ne bo miru pred to

beraško nadlego!"

Ob vratih je stala gospodinja in je pregledala, z omi in

mislimi pretuhtala in pretelitala slednjo kravo, ki je šla mimo nje

v hlev.

Dogodilo se je bilo namre pred asom, da je deklica v pc-

koem gladu pokleknila pod kravo, da dobi nekaj kapljic mlcka in

si malo potolaži grozno lakoto. A je nanesla pisana njena srca,

da jo je zalotila pri teni gospodinja.

Od tedaj je imelo dekle še manj miru pred trdosrno, vedno

nezaupno gospodinjo. Však dan, ko je prignala krave s paše, jo je

že akala strupena žena in jo je obsula s ploho oitanj in psovk.

Tudi danes tako.

„Kakšno vime pa ima rdeka? In kakšno belka? Ha? Kakšno
pa dimka, kaj ? Ali jim je solnce izsušilo vimena? Morda pa si bila

le ti spet ona kaa, ki jim je izscsala mleko?"
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Vsa je drhtela uboga deklica, ko je videla, da je gospodinja

danes posebno žolaste volje. S plašnim glasom, kakor ivka ptiica,

ki že vidi kragulja nad seboj, je zatrjevala:

„Nisem, mati! Nikoli ve nisem od — tedaj. Bog ve!"

Še huje so razpihale plašne in prosee besede ženino jezo.

„Še taji! Še laze! Še Boga klie za prio svojih laži! O ti

peklenski otrok!"

Pograbila je stolec, stoje za durmi — ko je molzla, je sedela

na njem, a zdaj ga je porabila za bridko orožje zoper deklico. Na

slepo je udarila z njim po ubogi pastariici. Udrihala je po hrbtu,

po ramah, po glavi, da se je mladi muenici vlila kri.

S plašnimi omi, z milimi besedami, z bolnimi vzdihi je prosila

deklica usmiljenja gospodinjo, pomoci tujega gosta. A gospodinja

ni nehala. Bera pa je sedel na podstenju, gledal z blesteimi, ža-

lostnimi omi, a rekel ni besedice.

Naposled se je deklica zrušila pod udarci. Napol nezavestno

je zbesnela žena še sunila z nogo. Stolec je zaluala na podstenje,

da se mu je odkrhnila ena noga, in je vpila in grozila:

„Nastelji kravám, pa se spravi v svoj brlog! Veerje ne dobiš.

Si se tako do grla nasitila na paši."

S težavo je deklica vstala in šla, da nastelje. Ko je nastlala,

se je skrila v listnjak, da gospodinja pomolze. Šele ko jo je videla

z žehtarjem odhajati v kuhinjo, si je upala v hlev, na borni svoj

pograd.

Mimogrede je videla, da bera že leži na slami za durmi.

Ko je legla, je bilo nekaj aša tiho v hlevu. Le prežvekovanje

živine se je slišalo, zdaj zdaj cingljajoi ropot verige, ki je udarila

ob jasli. Zunaj je lajal pes; najbrž je vohal tujca pod strelio. A
lajanje njegovo ni bilo srdito, prej veselo. Nekje na vaši je pcl íant.

Bolj žalostno nego veselo se je glasila njegova pesem.

A uj, nenadoma se je oglasil bera:

„Ubogo dete, hudo te je zdelala gospodinja. Ali te mnogo-
krat tako?"

„Mnogokrat," se je tiho, žalostno odzvalo s pograda.

„Pa trpiš voljno?"

„Móram. Ni pomoci. A boli, boli ! — In nikogar niniam, ki bi

mu položila. Ko bi vsaj jokati mogla! Bilo bi mi brž mnogo laze."

„Pa ne moreš jokati?"

„Ne morem."
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In deklica se je s poltihim glasom spovedala tujcu velikega

svojega greha zopcr rajno mamo, in kako jo zdaj tepe prokletstvo

materino.

Bera je niole poslušal. Ne slamica ni zašumela pod njim,

tako niirno je ležal in poslušal.

Ko je deklica uniolknila, se tudi ni oglasil, ne se zganil.

„Zaspal je med mojim pripovedovanjem. Utrujen je, siromak!"

je mislila deklica, ko je zaman priakovala kake besede od njega.

ez dolgo aša pa je naenkrat izpregovoril. Z mehkim, blagim

glasom — ni ve starikavega ni bilo v tem glasu, ni utrujenega —
je dejal:

„Nesreni otrok, hudo si grešila, hudo se tudi pokoriš. Sve-

tovati pa ti morem le eno: Trpi voljno, trpi za pokoro! Pa zadobiš

morda spet solze, milost solz. Zakaj zdaj utiš in veš, kakšna milost

da so solze. Ko boš videla najžalostnejše na svetu, zajokaš. — A
zdaj zaspi, ubogo dete!"

Kakor veliká sladkost, kakor blagoslovljena radost svete noci,

ko zazvoni k polnonici, je šlo v tistem hipu ez deklico, ez njcno

srcc, ez njene misii. Zaspala je v tej rajski radosti, v tem posve-

enem upanju, da sama ni vedela, kdaj.

Ko se je zarana zbudila, tujca ni bilo ve v hlevu. Videla ga

ni nikoli ve.

A njegove besede je ohranila globoko v srcu — náuk njcgov,

njegovo sladko obljubo.

In je trpela voljno. Poprcj je slúžila in delala neusmiljeni go-

spodinji iz straliu pred njo in hudo njeno jczo, a z bridko ncvoljo in

s tajno, le s silo pritajevano jezo. A zdaj je slúžila in delala z Iju-

beznijo. Zdaj je pretrpela žaljive besede, bolee udarce in vse drugo

trpinenje s tiho vdanostjo. Tolažila se je s sladkim upanjem, skritim

globoko v srcu: „Potrpim za pokoro, da zadobim milost solz."

A glej, gospodinja jo je zdaj preganjala in trpinila s po-

dvojeno hudobijo. Bilo je, kakor da bi dekliina krotkost le razpi-

havala in huje podžigavala plame njenega srda.

Dogodilo se je nekega veera, da je zdrobila deklica po nesrci

pri studencu vr.

Gospodinja je zaslišala v kuliinjo, kako je zaškrcbctalo, ko je

pádel z vodnjakove ograjc na kamenito plošo ob vodnjaku. V hipu

je bila na pragu.

Ko je videla nesreo, ji je prvi nával jeze kar zapri govorico.

Lovila je sapo, kakor bi jo hotelo zadusili. A kaj kmalu je žabe-
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snela: „Ah, seme cigansko, vse mi polomiš! Svojo buo bi bila

razbila, ne vra! Poaj, pa ti jo jaz !"

Ob zidu tik praga je ravno slonela otka. Gospodar jo je po-

slonil tja. Pravkar jo je bil prinesel od kováa. To otko je za-

grabila besnea žena in jo je zalaala z vso mojo proti deklici.

Na sreo je skoila ta še v zadnjem hipu naglo na strán, sicer bi

jo zadela otka v glavo.

Ko je gospodarica videla, da je otka izgrešila cilj, se je sama

zagnala proti studenou. Deklica, ki se je upravieno bala, da se je

razljuena gospodinja loti z otko, se je spustila v obupen beg.

„Le beži, cigánska hi cigánske matere!" je vpila za njo od

jeze obsedena kmetica. „A da se ne prikážeš ve v mojo hišo, sicer

te ubijem!"

„Ne pridem ve, ne pridem!" je od strahu jokalo zbegano

srce bežee deklice. Vsa plašna je hitela iz vaši. V vaši ni imela

nikogar, ki bi se mogla in upala v tej stiski zatei k njemu.

A ko je stala samotná sredi ceste zunaj vaši, se je vprašala

vsa obupana: „Kam zdaj?"

Pod milim Bogom ni vedela za kraj in mesto, kamor bi se

obrnila, kamor bi se zatekla.

Pa si je rekla po kratkem premišljevanju:

„K vam pôjdem, mamica."

In je krenila proti cerkvi. Na materin grob se je namenila.

Mrak je že razgrinjal svoj ogromni sivi plaš po širni zemlji

in ez pokopališe, ko je prišla deklica tja.

Pokleknila je ob gomilo, ki je mirno poivala pod njo mamica.

Poljubila je priprosti leseni križ, zaznamovan z materinim imenom,

pa se je pod težo boli, pod bremenom trpljenja nagnila povscm k

zemlji ter tožee vzdihnila

:

„O mamica, ko bi poivala pri vas! Bolje bi mi bilo v grobu

nego pod solncem. O mamica, ali mi še niste odpustili? ... In ti,

moj Bog, ali se boš tudi ti veno srdil na me?"
Dolgo je govorila v tihem veeru z rajno mamico v grobu, še

dalje aša v gorei molitvi z Bogom nad seboj.

Ko je dvignila glavo, žalostná, a vendar spet vsa vdana v

bridko usodo in v težko kazen za mladostni greh, je izza gozda

za cerkvijo ravno vzhajala luna. S srebrnim prahom je potresala

ves svet, tihe grobe, zelene in rjavc, in križe na njih, da so se

svetlikali in so blestcli, kakor bi bili vsi novi, svcžc pobarvnni,

pravkar posrebreni in pozlaeni.
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„A kam zdaj?"

Kakor bi priakovala od moleih in inirnih rajnih sveta in

pomoci, se je ogledovala po grobovih. A grobovi so ostali nemi,

mrtveci v grobeh mirni in brezutni.

„Tja k velikému križu pôjdem. Naslonim se nanj in tam za-

dremljem. Tako sem trudna! In v bližini Boga me ne bo strali."

Sedla je v travo ob križ, naslonila se z ramo in z glavo ob

trdi les. Žalostne oi je vprla gor v Mater božjo in v križanega

njenega Siná nad njo.

Obraza Zveliarja in Madone sta bila od ene stráni oblita z

meseino, drugo polovico je pokrivala senca. Cudovito otožen in

trpe izraz je dajala ta razsvetljava licem. Kakor da bi tiho in po-

lagoma polzele po bledem licu Marijinem solze, komaj vidne v tem

udežnem polmraku, se je zazdelo deklici.

Privila se je tesneje h križu, v veliki Ijubezni, v kipeem so-

utju. Mono, Ijubee je objela trdo drevo z obema rokama. In

kakor v oni noci, ko ji je govoril v hlevu tuji bera tiste nenavadne,

lepe in žalostne besede, je šlo ta hip udežno ez njo, cudovito in

skrivnostno ji je zavelo skozi srce in dušo. A tedaj sladko upanje,

kipea radost — nocoj veliká bol, a oišujoa in odrešilna . . .

„O Devica in Mati Marija, kako si trpela šele ti zaradi svojega

božjega Siná! Pa mu nisi mogla pomagati, ti najubožnejša, ti naj-

bolj trpea vseh žen !"

Ko je tako strmela vsa zamaknjena v žalostno Mater in Devico,

ji je bilo, kakor da se zliva bol nebeské Gospe po tenkih, žame-

tastih luninih žarkih v njeno srce. Bolj in bolj se je polnilo s

soutjem, z mehko žalostjo, s udno omamnostjo.

Sredi te omamice pa nenadoma zasliši sem od cerkve jok,

boje in žalosten.

Zdrzne se, naglo pogleda proti cerkvi.

Glej, mala deklica, gologlava, z razpletenimi lasmi, stopa ez
pokopališe, med grobovi, in bridko, a pridušeno in bojce iliti.

Deklica ob križu zastrmi v njo kakor v prikazen. Z velikimi

omi, napol zaudenimi, napol plašnimi strmi v prihajajoo.

Glej, naravnost proti še skoro svežemu grobu zavije jokajoe

dekle. In se vrze na moleo gomilo in med bolnim, lilipeim

jokom, da se trese in zvija vse malo, slabotno telesce, prosi in

klic:

„Vstanite, o mamica, in mi dajte jesti ! Ne mlcka mi ne dado

nová mati, ne pogae, niti ovsencga krulia ne. Ko so ata doma, mi
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dado ata. A nocoj jih ni! In nová mati so me tepli in me napodili

iz hiše in so hišo zaklenili. O mamica, pa ležem k vam!"

Z malimi, slabotnimi rokami prine odkopávali grob.

A kmalu se utrudi, kmalu odpovedo drobni prstki.

„Tudi vi me ne marate, o mamica, tudi vi mi ne odprete? Kam
in h komu pa naj grem, e ne k vam, milá mamica?"

In joka in iiiti, da bi se smilila celo neusmiljeni smrti. Le

grobovom se ne. Ti mole svoj veni molk.

In glej, tedaj je spet šlo ono neznano cez deklico, sedeo ob

križu, opazujoo ta žalostní prizor. Spet ji je zavelo skozi srce in

dušo ono udežno kakor v tisti noci, ko ji je govoril bera-tujec

one tolažee besede in ji je vlil v srce novo upanje, in kakor ji je

zadrhtelo skozi srce in dušo pred hipom, ko se je bila vsa po-

greznila v trpee lice Matere Marije in v neskonno njeno bol.

In tedaj, o udo nebeško, o milost božja, tedaj zauti nena-

doma, z drhteim strmenjem, v oeh vlažno — solze ji privro iz oi,

zdrknejo ji tople in vendar hladilne po bledem, shujšanem licu . . .

hipoma na glas zajoka ...

Videla je bila pravkar najžalostnejše na vsem svetu božjem:

Mater, ki gleda svojega Ijubljenega otroka, kako umira v najstraš-

nejših boleinah, pa mu ne more pomagati z vso neskonno mate-

rinsko Ijubeznijo — in trpee dete, ki bi rado iz groba izkopalo in

priklicalo rajno mamico, pa je ne more z vso svojo boljo . . .

Ivan Albreht:

Klic mladosti.

1 ridi, kot sem sanjal te neko:

smeli na ustnih in v oeh,

grudi vzboene ... In vse telo

hrepenenja živi kip.

Ko bo šla že proti jutru no,
pridi, da v razkošju dáva solncu

najine mladosti vroi dar!

In kot sveenico te pozdraví dan,

in kot sveenik bom šel s teboj

vsedotlej, da pesem mojega življenja

združi se z vesoljstva nemo himno.
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Vilko Mazi:

Custozza - Solferino.

(Daljc.)

Vse to je gledal Gyulaj križemrok in mirno ždel med Lesijo in

Ticinom ter dal zaveznikom priliko, da so se združili in popra-

vili, kar so v zadnjem trenotku zamudili. Zdaj je bilo proti Avstriji

obrnjenih 180.000 mož in 402 topova, kar je pomeiiilo veliko premo
sovražnika. Poleg tega je stalo v francoskih vrstali mnogo odlinili

stratégov kakor Mac Maiion, Niel, Canroberí ... Da bi vznemirjal

Avstrijce na desnem krilu, se je obrnil Garibaldi s svojimi etaši

proti Alpám.

O gibanju zavezniških vrst ni bil Gyulaj isto ni informiran,

zato pa so tudi doleteli njegovo vojsko sami porazi, drugi silnejší

od drugega : Montebello, Palestro, Magenta. Strahopetno je zapušal

avstrijski vojskovodja pozicijo za pozicijo in brezplodno žrtvoval

mnogo tiso življenj. V malo dneh so zasedli zavezniki vso Lom-

bardijo, avstrijsko vojsko pa pognali prek Mincija.

Na Dunaju so se šele zdaj iztreznili v svoji prevzetnosti. Gyulaj

je moral odstopiti in na elo armáde je prihitel sam cesar, ki je

izroil vodstvo operacij Hefiu. Armáda je štela zdaj 160.000 mož.

Tako je poskusila avstrijska vojska še enkrat vojno sreo.

Predkresni dan je stopila zopet na tla Lombardije, ki jih je bila

jedva zapustila. Zavezniki, ki so se združili ob reki Chiese, so

izdali ta dan povelje, da se pomaknejo nasleduje jutro proti Minciju,

za katerim so si še vedno mislili sovražnika. Tako sta trili na

kresno jutro nenadno obe vojski druga ob drugo — razvila se je

odloilna bitka pri Solferinu.

Bitka se je zaela ob zori v ravnini pri vasici Medole, na

avstrijskem levem krilu, ki mu je poveljeval Wimpffen. Prišlo je do

silno krvavih prásk s etrtim francoskim korom. Napoleon, ki mu je

sporoal generálni štáb zelo pomanjkljive informacije, je bil mnenja,

da gre le za sovražno rekognosciranje. Zelo ga je tudi iznenadilo,

da je podvzel Franc Jozef strategino ofenzivo. Šele pozno v jutro

mu je bilo jasno, da se razvija veliká bitka. Wimpffen, ki bi moral

pravzaprav odloiti bitko, je brez uspeha žrtvoval veliko število vo-

jakov. Zlasti je bil mono reduciran deveti kor, kjer je padlo 4219

mož in 130 astnikov. Cesar se je držal najprcj v vaši Volta, ob
poldesctili pa je odjczdil v liitrcni tempu na višinc vrli vaši Cav-
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riana, odkoder se mu je nudil žalosten pogled na dolino, kjer se

je prvá armáda brezupno pulila za Medole in Rebecco. Z desnega

krila na višavah pri San Martino so prihajala ugodna poroila. Tam
je Benedek junaško odbijal sardinske nápade. V njegovih vrstah je

stal tudi naš 17. polk, ki je, kakor vselej, izkazal tudi topot svojo

hrabrost. Že v dopoldanjih urah se je dalo soditi, da hoe pästi

odloilev v avstrijskem centru, ki se je držal okrog Solferina. Tu

so srdito napadali Francozi, ne mene se za neznosno vroino in

too avstrijskih krogelj, ki so se vsipale v njihove vrste.

Ob desetih sta naskoila Napoleon in Baraguay z vso silo

avstrijske pozicije na solferinskem grievju, Istoasno je pridivjal iz

ravnine Mac Mahon in zavzel S. Cassiano. Vnelo se je strašno

klanje za sleherno ped zemlje. Nekateri griki (cipresna gorica) so

bili popolnoma pokriti od trupel padlih. Ponekod je tekla kri v

potokih. Zlasti se je kril avstrijski peti kor, ki je žrtvoval 4318 mož
in 124 astnikov,

Okrog etrte ure je bila predrta avstrijska sreda, koj nato pa

se je vsula med divjimi bliski in gromi strahovita ploha, ki je še

bolj razkropila avstrijske ete, umikajoe se za Mincio. Edini Be-

nedek je vztrajal na svojem mestu in se umaknil šele v poznem
mraku, dasi zelo nerád, toda višjemu povelju se ni smel protiviti.

Avstrija je izgubila tudi to bitko, ki je bila ena najbolj krvavih

v XIX. stoletju. ' Zavezniki so žrtvovali 17.191 mož, Avstrija pa je

imela mrtvih in ranjenih 12.405 mož in 594 astnikov. Ujetih in po-

grešanih pa je bilo 45 astnikov in 8593 mož. Pretežna veina

poslednjih je dezertirala v sovražne vrste, kar gotovo pria o velikem

pomanjkanju disciplíne, še bolj pa o ubožnosti patriotinega dúha.

Izmed udeleženih korov so trpeli najhujše izgube po vrsti 5., 9., 3.,

L, 8. (kjer je bil tudi 17. polk), U. in 7. Cesar se je vrnil prek

Volte na Valeggio, kjer je ostal do noci in odjezdil potem v glavni

stan v Villafranco.

Splošno se je sodilo, da se bodo zavezniki spravili zdaj še na

Beneijo, zato ni bil Franc Jozef malo preseneen, ko mu je naenkrat

ponudil Napoleon premirje. Oba vladarja sta se sestala v Villafranci

11. julija in sklenila preliminarno pogodbo, da odstopi Avstrija

potom Francije Sardiniji Lombardijo.

Da je prišlo do tega nepriakovanega zakljuka, je iskati na

obeh straneh dovolj povoda. Prekanjeni Napoleon je uvidel, da je

• V Franciji je prišia takrat v inodo temiiordca barva, ki je bila znaiia pod

imenom solferinsko-rdee.
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Sardinija z Lombardijo za enkrat zadosti krepka proti avstrijskemu

pritisku, vendar še ne tako, da bi ne bila ve navezana na Francijo.

Zdelo se mu je, da bi Viktor Emanuel, e bi dobil še Beneijo,

zlahka zavojeval ves polotok in se potem preoblastno razšopiril.

To bi pa segalo prek Napoleonovega rauna. rto torej ! Naposled

so se bile francoske ete že dodobra izredile, zmagoslavja je bilo

za enkrat dovolj. Dvomljivo pa je bilo tudi, e bi hotela ostati še

nadalje vojna srea na francoski stráni, zakaj Napoleon ni isto ni

skrival, da so se mu vsi uspelii Ic posreili. Armáda mu je bila

zelo slabo oskrbovana, generáli pa so pokazali, da niso zmožni

voditi velikih operacij. Priznal je dalje, da so se Avstrijci vse hra-

breje borili nego Francozi in bi Solferino brez dvoma obdržali, e
bi jim bila prihitela na pomo rezerva. Bitko so izgubili pravzaprav

le vsled pomanjkanja energije in vsled starega zla absolutizma, da

so se namre posamezni voditelji pretirano báli vsake odgovornosti.

Franca Jozefa so zopet vznemirjali punti na Ogrskem in udne
obnašanje Prusije, ki se je priela oitno nagibati k njegovim so-

vražnikom, zato mu je bila Napoleonova ponudba dobrodošla.

Avstrija je imela zdaj že dovolj žalostnih izkušenj, da bi krcnila

enkrat v tir pametne politike. A zaman ! Zdaj se je morala zaplesli

s Prusijo v vprašaiije za hegemonijo v Nemiii.

Toda Prusiji je že napoil tisti as, da je našla „moža izmcd

niilijonov", Bismarcka. Cavourjevo prerokovanjc se je pomaknilo

bližc uresnienju: nemška nacijonalna ideja, zvcza s Piemontom.

Že 1859. leta bi bil prišel Hismarck rad na svoj raun, toda,

da ne bi kalil siinpatij Berlína z Dunajem, so ga poslali v Petrograd,

kjer je bil „na hladu shranjen šampanjec za poznejše namenc,"

kakor je dejal sam o sebi.

Zdaj so se razmcre vse drugae zasukale. Italijansko nacijo-

nalno stremljenje je vzbudilo v nemških srcih isto idejo. Pridobiti

Avstrijo, da je poslala na daljni sever ustrojit par tiso loveškiii

kož, je bilo Bismarcku malcnkost. Nikomur pa se ni sanjalo takrat, v

kakšno skrbno pripravljeno pást so se ujeli s tem avstrijski intcresi.

Bismarckovi narti so ostali dotlej nerazodeti celo njegovcmu go-

spodarju. as je dozorel in tista Cavourjeva „knjiga bodonosti"

se je odprla zdaj nastežaj. Utelešenju pa so se bližale zdaj tudi

Bismarckove besede, ki jih je povedal 30. sept. 1862. 1. v seji bud-

getne komisije: „Veliká vprašanja aša se ne rešujejo z govori in

majoritetnimi sklepi — to je bila napaka 1. 1848. in 1849. — ampak

z železom in ognjem". Bridko razoarana je spoznala Avstrija, da
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ji trka na duri grenko plailo za njene krvavé usluge — vojna na

severu in jugu.

Napoleon je zautil zopet potrebo, približati se Viktorju Ema-
nuelu, ki je spravil taas brez posebnih žrtev razen[Rima in Beneije

ves polotok pod svoje žezlo in zagospodaril 22 milijonom Italijanov.

Po Rimu, zlasi pa po Beneiji ga je seveda še zmerom skominalo

in zato je z veseljem pozdravil novo Napoleonovo spletko, zvezo

Italije s Prusijo. S to zvezo pa je hotel nameriti Napoleon ost

pravzaprav proti Prusiji sami, ki mu je postala že prenevarna

soseda. Podcenjeval je njeno mo, ker je bil trdno preprian, da

bo podlegla avstrijskemu orožju. Jele so ga že begati skrbi za

njegov prestol, ki se je priel majati ob pruski potenci. Toda ukanil

se je in s temi perfidnimi spletkami si je izkopal lastno jamo.

Italija se je pogodila s Prusijo, v eventualnem sluaju nastopiti

skupno proti Avstriji z oboroženo silo in sporazumno skleniti z

njo mir.

Diplomatini konflikti med Berlínom in Dunajem so se odslej

naglo odigravali in izzvali neodvratno posledico: vojno.

V juniju 1866. leta se je brusilo krvihlepno orožje od Belta

do Adrije. Mnogo solferinskih bojevnikov, pomešanih med tisoi

mož, ki došlej še niso sprejeli ognjenega krsta, je korakalo zdaj

zopet v plodne beneške ravnine. Topot jim je stopil na elo nad-

vojvoda Albreht in jih postavil v znamenití trdnjavski etverokot

med Mincijem in Adižo, naslanjajo se na Verono. Kam drugam
se res ni dalo varneje postaviti teh 90.000 proti sovražniku, ki je

štel 200.000 mož. Tako so poakali v zavetju, da jim je prinesel

20. junija polkovnik Bariola, nekdanji gojenec dunajské vojaške

akademije, vojno napoved Viktorja Emanuela. '

1 Navajam to napoved dobesedno, ker vsebuje jako znailno besedilo : Od
vrhovnega poveljstva italijanske vojske. Glavni stan Creniona, dne 20. junija 1866.

— Avstrijsko cesarstvo je bolj ko katera druga džava stremilo za tem, da bi

ostala Italija razkosana in zatirana ter je bilo glavni vzrok vsega nepreraunljivega

materijelnega in moralinega zla, ki ga je morala Italija prenašati mnoga stoletjn.

Se danes, ko je združenih 22 milijonov Italijanov v en národ, se braní med vsemi

džavami civiliziranega sveta edinole Avstrija tega priznanja. S tem, da ima še

vedno podjarmljeno eno našili najžiahtnejših dežel, ki jo je izpremenila v ogromno
taboriše, ogroža od tam našo eksistenco ter ovira naš notranji in zunanji razvoj. —
Zaman so ostali v zadnjih letih vsi poskusi in nasveti prijateljskih sil, da bi se

odpomoglo tem neznosnim razmeram. Zato se je zdelo neizogibno, da se bodetn

našli Italija in Avstrija pri prvem cvropskem zapletljaju kot nasprotnici. — Po-

slednje priprave Avstrije k oboroževanju in njcn odpor proti miroljubnim nasvetom
trcli vciesil so oitno pokazali, kako sovražne so njene nnmerc ter so razburjnii

21*
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Tri dni kasneje sta se pomaknili vojski bližc druga drugi.

Nadvojvoda Albrcht je stopil na desni breg Adiže, medtem, ko je

prekorail La Marinora z glaviio silo Mincio ter pustil Cialdinija z

90 tiso možiiii ob Pádu, Garibaldija pa poslal proti Tirolskú Na-

slednje jutro je prišlo navsezgodaj do bitke, ki je trajala do veera.

Zopet so se napolnili custoški grii s loveško krvjo. V Cu-

stozzi sami, za katero se je vnelo v opoldanskih urah najsrditejše

klanje, je padla odloitev tudi topot v prilog Avstrije. Italijatii so

izgubili 8145 življenj, Avstrijci pa 7956.

Toda kljub zmagi je Avstrija zaman žrtvovala svoje tisoe,

zakaj na severnem bojišu je doživcla strahoten poraz pri Kraljevem

gradcu in tako je morala odstopiti v mirovni pogodbi Italiji zadnji

biser na Apeninskem polotoku — krásno Beneijo.

Bitke, ki so se izvojevale sredi minolega stoletja okrog Cu-

stozze in Solferina, so torej temeljito preorale srednjeevropska po-

litina tla. Ustvarile so dvoje novih džav, Italijo in Nemijo; Avstriji

pa so povedale zadosti glasno in jasno, da je absolutizmu za vselej

odklenkalo. Cavour in Bismarck nioreta služiti v izgled, kaj zmore

pravi mož na državnem krmilu; razlini Metternichi in Bouli pa

morajo izprevideti, da je v dúhu aša zavladal demokratizem, ne-

usmiljeni grobokop aristokratine potence. Sklepi kabinetov so Ic

tedaj pravoveljavni, e jih sankcijonira javnost, široká masa. To je

zákon, ki ga je postavila v XIX. veku narava sama in ki ga zato

ne more razveljaviti nobena druga sila. —

Dragi moj, pa pustiva filozofiranje! e si mi do tu sledil, si

pa zaslúžil, da tc poplaam za pažnjo s spomini, ki sem jih prinescl

s sabo z lanskcga potovanja po gardski morcni. Hocm ti odgrniti

marsikako sliko, ki sem ti jo dozdaj práv namcnoma prikrival.

Navsezadnje te utegnem še navdušiti, da kreneš ob priliki tudi na

to pot. Bogmc, da bi ti ne bilo tega nikoli žal!

Italijo vedno bolj in bolj. — Nj. Vciianstvo kralj, Ijubosumen varovaiec pravic

svojega národa in braniteij nacijonainc integritctc, smatra torej za svojo dolžnost,

napovedati Avstrijskemii ccsarstvu vojno. Sprio tega obvcšam na povclje svojega

presvetlega vrhovncga gospodarja Vašo Ccsarsko Visokost, da se prino sovražnosti

tri dni po dátumu tega pisnia. Za sluaj, da bi Vaša Ccsarska Visokost ne so-

glašala s teni odlogom, prosím, da mc blagovolite obvcstiti.

Alfons La Marmora m. p.

(Konec priliodnji.)
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Marija Kmet:

Torce Skocir.

(Konec.)

Tore se je tisti dan bal iti domov, pa se je potkal po mestu

in gledal izložbe. Za nekim oglom je dobil svojega bivšega

sošolca Drejeta Moilarja; ves vesel je^ pristopil k njemu in mu
zaklical: „Servus!"

„O, Tore, servus !" je veselo vzkliknil Dreje in mu segel v

roko. Bila sta si zelo dobra, zakaj bila sta skoro ene in iste narave,

samo da je bil Dreje veliko bolj razvit in veji prebrisanec.

„Kam pa ?" ga je vprašal Tore.

„O takole, ogledujem si še te ceste in jemljem slovo."

„Kam pa pôjdeš?" ga je vprašal ves zauden Tore in ga ves

osupel gledal.

„V Bosno pôjdem," je dejal ošabno Dreje.

„Kam?" Tore ni veroval svojim ušesom.

„I kam? V Bosno! Pa ne glej me, kakor bi bil od mrtvih vstal."

„Pa zakaj, kako?"

„Le pojdi z menoj, Tore, pa ti vse povem." In Dreje je prijel

Toreta za rokav, ga vlekel s seboj in mu govoril poln skrivnosti:

„V samostan pôjdem, veš, za trapista v Bosno, v Banjaluko." —
Tore se je zaudil in obstal. „Lej ga no, zijalo!" se je šalil

Dreje in potem nadaljeval : „V samostan pôjdem, da — dobro se

imajo tam !"

„Lažeš! Za norca me imaš!" je dcjal grohotaje Tore in ga

veselo pogledal.

„Naj me precej strela, e lažem!" je prisegal Dreje. „Rcsnico

govorim !"

„Torej res?"

„Res, res. Drugi teden pôjdem. Vse je že narcjeno. Veš, moj

brat je tam že šest let za duhovnika, jaz bom pa za delavca. Pa

rabijo jih tam, in brat je rekel, da se jim zelo, zelo dobro godi.

Však ima svojo posebno lepo sobo. Polno prcprog je notri, pa

jesti imajo, kolikor hoejo, pa ne krompirja ali zelja ali repe —
ampak vsega najboljšcga, kar si zažele in kolikorkrat zahtevajo.

Peenih pišk je kar na takelc kupc, pa puranov, pa tort, piskotov

in ocvrtja...! Vina imajo tako rnega kot tinta in belega kot voda,

pa tako sladkega, da se kar ustnice sprijemajo; pa také sóde, da



366 Marija Kmet: Tore Skoir.

morajo po lestvicah plczaíi, e lioejo do vrh sóda. Koliko stvari

še imajo, lepih in dobrih, o katerih midva še niti ne sanjava, ker

jih ne poznáva . .
."

Kakor v udežnih sanjah je ponovil Tore in je verjel Drejetu

práv vse, ki je vse tako natanno vedel in je imel brata tam.

„Vidiš, takole, dobro mi bo. Zato sem tako vesel in kar hodim

okrog pa žvižgam. Mati se jokajo samega vcsclja in samé srce

in ves dan bi me kar objemali."

„Hm — " je dejal Tore; ve ni mogel, tako je bil prevzet

od vsega tega.

„Ti — " je dejal važno Dreje in postal. „Ti, Tore, veš kaj,

saj bi tudi ti lahko šel z menoj ; saj jih veliko rabijo in také fante

imajo radi. Pojdi z menoj, to bova gospoda!"

„Kaj bi — bi — lahko?" je v zlati srei jecljaje dejal Tore in

pogledal Drejeta kakor svojega boga in odrcšcnika.

„Poglej ga — seveda! Samo vse listine moraš imeti, pa je:

krstni list, prošnjo in še nekaj."

„Kdo bo pa spisal?"

„I bo že nekdo; magari naš ata, saj so tudi nieni spísali vse

in že od brata vedo vse."

„O lepo te prosim, Dreje — saj veš, prijatelja sva."

„E, kaj boš," je del bahavo Dreje, „saj to ni taká re. Pa

mi boš v samostanu asih obleko osnažil."

„Vse, vse, Dreje, kar hoeš, samo da pôjdem!"

„Kje pa si bil zdaj?" ga je vprašal Dreje.

„Eh, tam v delikatesní trgovini" — in povedal mu je današnji

dogodek.

„Mrcina, tožit ga pojdi!" je dejal Dreje ves ogorcn. „Kar

tožit, bo še práv dobro plaala sirovina!"

„Matere se bojim!" je dejal pohlevno Tore.

„Bojiš se je? Pa sedaj, ko pôjdeš? Veselá bo, da bo imela

takega gospoda za siná, veš. Misliš, da je to malo?"

Še marsikaj sta se pogovorila bodoa trapista, in že pozno

na no je bilo, ko je Tore ves prevzet od velikega veselja priso-

pihal domov.

„Kod si hodil, potcpuh potepeni?" je zavpila vsa razjarjcna

mati in ga udarila po hrbtu. „Si ušel, kaj ne, pa si se bal domov?

Le akaj, lenuh! Že vse vem, gospodar je bil tu in je vse povedal.

Ni ve te ne vzame."

„Ali res ne?" je ves vesel poskoil Tore.
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„Vidiš ga, zdaj se pa še noruješ. Ali te pôjdem spet prodajat

in ponujat?"

„Ne bo treba, mama, ne! Mama, še veselí me boste — le po-

slušajte!" In zael je praviti vse, kar mu je govoril Moilarjev

Dreje. Mati je izpoetka neverjetno zmajevala z glavo in se bu-

dovala, potem pa je jela verneje poslušati in ob koncu je bila vsa

v mislih in ni niesar odgovorila. Slišala je bila neko že o tem,

in z Moilarjevimi je bila dobro znana, zato je vedela, da ni vse

laž, nekaj resnice je bilo na tem. Takoj drugi dan je odšla k Mo-

ilarjevim in vprašala, kako je s to stvarjo. Povedali so ji skoro

tako kot Tore, in so povdarjali, kako dobro se tam godi fantom,

in da imajo trapisti tudi sirarno in pivovarno in še laliko kaj domov

pošljejo. „Naš," je dejala Moilarka, „naš je zadnji nekaj poslal —
in pohvali se, da se mu neki neznansko dobro godi. Zato pa pošijem

še Drejeta, saj nam dela tako samo sitnosti in nikjer ne obstane."

„Oh, naš fánt je tudi tak!" je zavzdihnila Skoirka. „Nikjer

nima miru, od kraja do kraja roma. Fánt bo star, pa še pomonik ne

bo. Niesar ga ne veseli, samo igral bi se pa komedije bi uganjal.

Križ je z njim, no, da vam povem."

„Zato ga pa pošljite kar z mojim fantom v samostan."

„Pa denár?"

„Za vožnjo mislite? I seveda, to je že spet sitnost. Pa morda

bi vam najstarejša poslala, ki je že preskrbljena?"

„Ah, saj res," je potolažena dejala Skoirka. „In pa tiste

spise — " je pristavila.

„Te bo pa že naš spisal."

„Hvala vam lepa!" Vsa potolažena je odšla Skoirka domov.

Pisala je heri in ji vse razložila. In ker je ta dobro vedela,

kakšen križ je s Toretom, ji je poslala denár, etudi si ga je sama

izposodila. Zdaj je bila Skoirka vsa srena. Iz samostana je tudi

došel dopis, da je Tore sprejet in naj prideta z Drejetom v sa-

mostan. Moilar bi ju pa spremil.

„Tako je zdaj vse v redu — hvala bogu!" je veselá zavzdihnila

Skoirka. Tore je nekam ošabno stopal po sobi, Stanko in mlajši

dve, pa so ga gledali in mu potihem zavidali veliko sreo. —

Tenko in zateglo je zvonil zvonek v samostanu trapistov.

Potihoma so se odpirale celice in udne, temne postave so hodile

po dolgem hodniku v kapelo. Tupatam se je ob luici zasvetila bela

obleka, spet potemnela, dokler se ni v temini izgubila na ovinku
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hodiiika. Šele dve ponoi je bilo in zvonilo je k jutranjicam. Slar

redovnik, z dolgo sivo brado in ostrimi potezami na obrazu, je bral

prvo jutranjo mašo. Skrivnostno je bilo videti bele halje redovnikov-

duliovnikov, ki so globoko upognjeni kleali pred oltarjem, kapuce

potegnjene preko glave. Rožljali so težki rožnivenci, udarjale plat-

nice debelih mašnih bukev, z debelimi medenimi zapoiikami. Zadaj

za duhovniki so kleali bratje delavci. V temnejših lialjah so bili

in obrazi so jim bili monejši in nekako bolj robati. Tudi ti so

kleali globoko upognjeni in so imeli kapuce potegnjene preko glave.

V zadnji vrsti sta bila novinca Tore in Dreje. En teden sta bila

tu, a Toretu se je zdela cela venost. Zdaj pri jutranjicah se je

vsega domislil in tako hudo mu je bilo, da se je komaj zdržal,

da ne bi glasno ihtel. Sunil je Drejeta in dejal : „Jaz pôjdem odtod.

Še en teden poakam, pa pôjdem!" Dreje je pokimal tako mono,
da bi mu bila kmalu kapuca zlezla z glave in je šepnil

:

„Tudi jaz pôjdem."

Kje so bile tiste lepe sobe, vsa tista jedila, vse tiste lepote in

dobrote! Morda so jih imeli v samostanu, a Toretu in Drejetu

jih niso dali. Lepa soba je bila tista, v katero sta prišla prvo no,

pa ta je bila le za tujce. Tore je že takoj hotel nazaj, pa Moilar

mu je dal tako zaušnico, da se ni ve úpal govoriti o tem. Zdržal

je en teden. Ob dveh je moral vstajati, jedel je iz lesene skledice,

ki jo je moral pomiti sam v mrzli vodi, ležal je v ozki postelji ; a

to ni bila postelja : bile so zbite robate deske v obliki rakve, in

v njej je bila slama in nobene rjuhe. Spati je moral v kuti, s ka-

puco ez glavo, in nad glavo je bil velik križ z nápisom „Memento

mori!" Jedli so také udne stvari, da ni mogel niesar spraviti dalj

kot v ústa. Samo sir je bil dober in pa pivo je imel rad, pa kaj,

ko je dobil obojega tako malo ! In govoriti ni smel po cele ure. —
In e je sreal duhovnika, se je moral globoko pripogniti, s pre-

križanima rokama na prsili. Zasmejati se je smel le malokdaj. Hodili

so na pokopališe tik samostana in molili za umrie. e so bili

zunaj na polju in so kaj delali, je vedno kdo glasno molil rožní

venec. e se ni pokoril vsem tem zalitevam, je moral stati pol urc

sredi hodnika in držati roke kvišku, kar je bilo za Toreta poscbno

hudo. Vekrat je jezno pogledal Drejeta, eš, kaj si nic tako pre-

varil? Pa Drejetu je bilo tako hudo kakor njemu. Samo to sta

mislila, kako se vrneta. Ker jima ni bilo mogoe uiti, sta sklenila,

da pojdeta do škofa — trapista, ki je bil prijazen in razumen mož —
in mu vse povesta in prosita za odhod.
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Takoj drugi teden sta šla k njemu. Poklekniti sta morala pred

njim in mu poljubiti roko. Strahoma sta pravila, da jima ni inogoe

obstatí ve v samostanu. Škof je bil vajen takih govorov, prijazno

se je nasmehnil in dejal

:

„Vidita, fanta, tako je, da tudi v samostanu ni življenje, mir

in sladkost, e se lovek ne vda v božjo voljo. Ce ne utita v sebi

poklica za ta sveti stan, premislita si, tri dni vama dam aša, potem

odideta v božjem imenu! Denár za vožnjo vama že preskrbim."

Smilila sta se mu fanta in vedel je, kaj je mladost. Tore in Dreje

sta se mu zahvaljevala in vsa veselá odšla.

Skoirjevi so se bili pomirili radi Toreta. Mati je upala, da

se mu dobro godi in da ostane v samostanu. Težko jim je šlo, pa

starejši sin je poslal nekaj, toliko, da je Skoirka plaala v trgovini.

Živeli so spet ko prej, —
Neko je bila Skoirka sama doma, kar se odpro vráta in

pritee Tore v sobo, objame mater in ree:

„Mama, sira sem vam prinesel!"

Skoirka toliko, da ni omedlela.

„Ali si živ ali mrtev?" je strahoma vprašala.

„Živ, živ, mama! Prišel sem, in tudi Dreje je prišel."

„Za božjo voljo, kako to?" je rekla mati in glcdala Toreta.

In pripovedoval je Tore vse po vrsti, kako mu je bilo in

pristavil

:

„Tako slabo se mi ni godilo ne v soli, ne pri knjigovezu in

ne v trgovini.

„Pa si spet doma," je žalostno povzdignila mati. V prsih se ji

je nekaj zgenilo, sunkoma je zavzdihnila. Debela solza je kanila na

mizo. Otroci so jo videli. Glcdali so to vcliko materino solzo, ki

sc je poasi razlezla po mizi . . .

II.

Prešla so tri dolga leta, v kalerili se je izprcmcnilo za Toreta

marsikaj.

Ker so Skoirjevi mlajši trije rabili vedno ve in ve za šolo

in je postala draginja zclo veliká, je šlo Skoirjevim posebno hudo.

Vedno in vedno je vzdihovala in tožila Skoirka o svoji bedi sta-

rejšim otrokom. Ker se je bila najstarejša hi omožila in najstarejši

sin oženil, je vzela hi mater k sebi, sin pa je preskrbel mlajšim

trém potrebno. Stanovali so pri najstarejšem sinú in hodili dalje v

šolo. „Tako naj bo konana ta vcna mizerija," je dejala hi, „in
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dom naj sc razruši. S petindvajsetimi goldinarji pokojnine in petimi

goldinarji doklade za mladostnc tri n\ iiioo^oe vzdržavati doma.

Dobro bi bilo, da bi si zapisali v dušo to oni, ki menijo, da je

revežu dovolj en krajcar za deset otrok." Tako je govorila in Sko-

irka ji je morala pritrditi in razšli so se . . .

Tore je bil takrat pri nekem kolarskem mojstru, pa je ostal

tam in je bil že dve leti sam v mestu. A tudi kolárska obrt ga ni

vzdržala; hodil je slednji od mojstra do mojstra, tako da je nazadnje

prišel v neko vas blizu mesta, kjer je bil že pol leta pri sedlarskem

mojstru za vajenca. Osemnajst let je bil že star, pa je bil še vedno

vajenec. Materi, bratom in sestrám ni pisal, in ti niso vedeli, kje je.

Takrat, ko so se loili, je bil ves žalosten in potrt, pa je pozabil

polagoma vse. Hodil je najve z Drejetom, se nauil marsikaj

slabega od njega in je vasih popival cele noci. Dom ga je le še

malo zadržal. A zdaj ni imel nobenega zavetja, nobene opore, kamor

bi se bil naslonil, pa je polagoma padal v ono življenje, ki srká

mo, mozeg in svežo mladost iz loveka. Lica so mu bila upadla,

suhe prstene barve, oi vodene in globoko udrte. Njegova duša je

bila še mehka in dostopna vsemu. Predobro je mislil o Ijudeh, zato

so ga pograbili in ga tirali v pogubo. Dober lovek je dovzeten za

vse, tudi za greh. —
Sedlárski mojster Zaletel je hodil delat vekrat kam drugam na

dom in je vzel s seboj Toreta. Rad ga je imel, dober fánt se mu je

zdel in ugovarjal ni. To je pa bilo Zaletlu bolj vše, kakor vse drugo.

Bilo je jeseni. Listje je padalo po tleh in rjavelo v dolgih

pramenih, solnce je sijalo klavrno in veter je potegnil vasih preko

vrhov in je zajokal. Zaletel in Tore sta delala na Selu pri Hudo-

bivniku. V veži sta bila in vsa družina je bila krog njiju. Liili so

koruzo in pravili o hudi zimi, fantje so se pa smejali in niso slišali

Hudobivnika, ki je klel gosposko in te neumne dávke. Tore je

vse vneto poslušal in je molal in zri na svoje delo. Liter mosta

sta imela s Zaletlom na mizici, in vasih je potegnil Zaletel iz ste-

klenice, da se je práv razlono videlo, kako sc je veliko jabolko

na goltancu premikalo gor in dol in so se slišali globoki požirki.

Reza, Hudobivnikova dekla, je od aša do aša zvedavo poglcdala

Toreta. Ugajal ji je fánt, rada bi bila govorila z njim; že ve dni

ga je gledala, pa Tore se ni práv ni zmenil zanjo. Hotela pa je

na však nain priti do njega in je akala ugodnega trenotka.

Ko so bili domai prenehali z delom in odšli, je Zaletel stopil

za Hudobivnikom v sobo, da se nekaj pogovori z njim zaradi plaila.

Tore je še ostal in delal dalje.
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Naenkrat je zautil nekaj gorkega poleg sebe. Reza je bila

prišla práv tik njega, mu pogledala v obraz in se široko zasmejala.

Tore je zauden pogledal in ni mogel do besede.

„Ni se ne boj, Tore, gledam te, ker tako pridno delaš," je

rekla Reza in se spet zasmejala, da so se vzboila zdravá lica in

je zablestelo dvoje isker nad njimi. Toretu se je naenkrat zazdelo,

da vidi dvoje rdeih jabolk pred seboj in nehote se je nasmehnil.

„No, saj nisi tako onegav, kakor izgledaš," je rekla spet Reza.

Ugajal ji je njegov nasmeh.

„Kaj pa hoete?" je dejal Tore.

„Lej ga no, gledam te!"

„Zakaj?"

„Hi hi — zakaj, zakaj!" in zavrtela se je pred njim.

Tore je zardel do ušes in še niže je sklonil glavo.

Tedaj je pristopila Reza še bliže, da je Tore natanno util

topli dih, ki mu je plal krog lic in je slišal utrip njenega srca.

Silná vroina mu je stopila v glavo. Planil je kvišku, razmahnil roke,

da bi bil Rezo skoro pahnil od sebe in zbežal na cesto.

„Kakšen fánt si ti, Tore, kakšen uden fánt!" je vzkliknila

Reza in obstala sredi veže. Skoro jo je bilo sram, da je, dražila

fanta. „Kdo pa je tudi vedel, da je tako obutljiv, ko se drži kakor

klada!" je zavzdihnila in odšla spat.

V Toretu je vrelo. Burno je hodil pred hišo gor in dol in se

prijemal za glavo. Nekaj udnega, neznanega mu je polnilo vse

telo, da sam ni vedel pravzaprav, kaj hoe in kam hoe. Obstal je,

se naslonil na zid in neslrpno zamahnil z roko. Pa Reza mu ni

hotela izpred oi. Stresel je z glavo, da bi odpodil udne misii, pa

zaman — muilo ga je nekaj, da vso no ni zatisnil oesa. Drugo

jutro je vstal zgodaj in hodil po dvorišu. Reza je nešla škaf vode

in ga pogledala s smehljajoim pogledom. Toreta je zabolelo v

sencih in ga zbodlo kakor s šivanko. Vroe se je razlilo nekaj po

hrbtu, potem pa ga je stresel mraz in mu je zagomazelo po vsem

životu. Gledal je za Rezo, bulil vanjo oi in ni mogel do nje.

Kakor priklenjen je obstal sredi dvoriša in strmel za žensko. —
Sredi noci je planil kvišku, vrgel obleko naše in se splazil po

stopnicah do Rezine sobice. Težko sope je prijel za kljuko. Vráta

so se odprla. Ni bilo zaklenjeno. Kri mu je tolkla v sencih, burno

mu je bilo srce. Mislil je, da se mu meša.

Reza je zaslišala šum. Skoila je kvišku in vprašala z drhtcim

glasom: „Kdo je, kdo ?"



372 Marija Kmet: Tore Skoir.

Tore je stisnil zobe in obstal. Tedaj je Reza planila iz postelje,

hotela skozi vráta. A ko je v meseini spoznala Toreta, je nchote

obstala. utila je, da je zanetila ogeiij strasti v njem.

„Tore, pojdi!" je rekla in pokazala proti vratom. Poasi se

se je pomikala proti postelji ... in tisto no je spoznal Tore novo

življenje. —
Glede služb se Tore ni poboljšal ; vedno je menjaval inojstre,

to leto le sedlárske obrti. Úpal je, da postane vendar sedlárski po-

mocník; dve leti uenja je imel za seboj in zadnje leto je bil spet

pri Zaletlu. V dvajseto leto je šel, pa ga je bilo konno sram, da

je moral vedno le služiti, pa nikdar zapovedovati, in Dreje se mu

je posmehoval bolj in bolj. V resnici pa je imel Tore Drejeta rad

in mu je povedal vse, kar je doživel, mislil in žeiel. V Drejetu je

videl nekaj vejega in višjega in vdano ga je poslušal, e mu je

kaj svetoval in ga vedno ubogal.

Dreje je zadnji as spoznal, da pri Toretu ni vse v redu,

pozneje ga je opazoval in izpraševal in kmalu je izvedel, da je ne-

ozdravljivo bolan. Nalezel se je bil bolezni, katere ga je bilo sram;

skrival jo je, kolikor je mogel, pa slednji je vprašal Drejeta, kaj bo.

„Fánt, kar v bolnico moraš!"

„V bolnico? Ne, ne, tako hudo pa ni!" je ves prestrašen

dcjal Tore.

„Ne bodi ncumen!" ga je opozoril Dreje. „Še prcpozno bo,

ne pa, da bi ne bilo tako hudo. Le pojdi, pa šc precej pojdi! —
Koliko aša pa že utiš bolezen?"

„Tako — eno leto," je dejal potrto Tore.

Hudo je bilo Toretu in neizreeno ga je bilo sram, Dreje je

pa mislil: „Kako udno, tak fánt, ki ni mislil ni hudega in dober

je bil, pa je naletel tako hudo. Škoda ga je." Vedel je, da ga bo

najbrže kmalu konec in zasmilil se mu je revež.

Tore je šel v bolnico in ves osramoen povedal, kaj mu
je, Zdravnik ga je preiskal, zmajal z glavo in dejal sam pri scbi:

„Na koncu je, nobene pomoci ni ve zanj." Ležal je v posebnem

oddelku, suh je bil in košen, globoko v jamicah so nm ležale

vodene in motne oi. Usmiljenke so ga pogledovale in pomilovalc

in ncmogoe se jim je zdelo, da je ta suhi fánt, ta veliki otrok,

tako sirašno zabredel. Toretu je bilo dolgas, strmel je v strop in

poslušal bolnike, ki so vpili vslcd bolein, kakor bi bili zbcsneli in

obsedeni. udno je dišalo po zdravilih, in tista veliká, svetla okna

so ga gledala tako svetlo in stekleno. util je konec v vseh udih,
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in vasi je opazoval svoje dolge, suhe, košene prste, ki so bili

tako bledi in modrikasti. Ni ni govoril, tudi mislil ni. Le nekam
udno je vršalo v glavi, podile so se misii medlo in zmešano

;

nobene želje ni itnel in nobenega upanja. Zdravnik je prihajal in

odhajal, usmiljenke so sc mu žalostno nasmihale. Govorile so mu
o odpušanju, dobrem bogu in nebesih, pa Tore jih ni razumel.

Trudno se je nasmehnil in zamahnil z roko in zri spet v strop.

Vasi ga je obiskal Dreje in ga tolažil. Neko ga je Tore prosil

za papir in svinnik, Pisal je Stánku, da mu je hudo in bi ga rad

videl. Dreje je oddal pismo.

Stanko je zajokal in povedal bratú in sestrám, materi pa ni

pisal. Obiskal pa ni Toreta nihe izmed njih. Kje bi dobili denarja

za vožnjo, ko so za najpotrebnejše komaj irneli. „In pa Tore je

bil vedno uden, najbrž mu ni tako hudo, kakor misii," je dejal

najstarejši brat in poasi so pozabili nanj.

In Tore je akal ...
Bolezen se je slabšala in slabšala, bolelo je Toreta, da je

cele dneve in noci divjal. V zadnjih dneh pa se mu je zbledlo, da

ni vedel, kje je in zakaj leži v postelji. Govoril je o Krtini in trav-

nikih in klical pastirje, naj mu pomagajo, da ne zabrede v movirje.

Drejeta ni ve spoznal, gledal ga je topo in bulil vanj, da je bilo

Drejetu sitno in se je poslovil od njega za vedno.

„Adijo, Tore!" Ta ga je pogledal, nekaj se mu je posvetilo

v glavi, pokimal je in dejal

:

„Takole, Dreje," in stisnil je pesti, jih stresel in nakremžil

obraz. Takoj pa se je onesvestil in globoko sopel.

Zunaj je bila meseina in bledi žarki so sijali skozi visoka

okna in bele závese v bolniško sobo, in tik Toretove postclje je

bila svetla steza srebrnih žarkov. Toretu je bilo dobro to no.

Rahlo je dihal in usmiljenka je neopažena zrla natanneje vanj.

Potem je šla po prstih do okna, vzela rdeo sveo in molitveno

knjigo. Prižgala je sveo, odprla knjigo in tiho molila. Potipala je

Toreta na elo. Poznala je mrzli pot in vedela je za uro, ki je

zadnja. Tore se je poasi sklonil, široko odprl oi in se nasmehnil.

V tem trenotku je videl domao sobo, mamo, braté in sestre, ki

so sedeli ob jaslicah in peli božine pesmi. Sebe ni videl.

Poasi je omahnil nazaj in umri, tiho in brez bolein.

„Mlad je bil in neizkušen, o Gospod," je šepetala usmiljenka

in ga prekrižala . . .
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L. Pintar:

O krajnih imenih.

XIX.

„/'^elovec = Klagenfurt" je bil nadpis krátke notice v zborniku^ „Archiv fur sláv. Philologie" (XXVI, 160). V tisti notici je

prof. Baudouin de Courtenay odklonivši starejšo razlago od „cel"

(n..i.. ganz) in sklicevaje se na Tolminsko obliko Cvelouc (to je

^Cvilovici) pred desetimi leti trdil, da je ime Celovec v sorodstvu

z glagolom „cviliti" in da je to „eine freie Obersetzung des deutsclien

Klagenfurt, welches wieder auf dem Wege der sogenannten

Volksetymologie ein deutsches Substitut fiir das lateinische Claudii
fórum darstellen soli." — Ta trditev se je zdela meni popolnoma

brezsmiselna in napana in takoj sem se odloil, da jo primerno

zavrnem ter ji vžgem znamenje lahkomiselnosti in površnosti, — in

še v istem letniku Archiva str. 635 sem priobil svoje pomislekc

zoper Baudouinovo drzovitno razlago. Ta moja razpravica je vzbu-

dila precej protestnega odpora pri koroških rojakih, pri gimnazijskem

profesorju Scheiniggu in pri vseuiliškem prof. Primožu Lessiaku,

in je dala pôvod daljšemu prerekanju zaradi imena Celovec. To

prerekanje pa se je naposled konalo s tem, da je prof. Jagié kot

izdajatelj in urednik Archiva zaklenil predale svojega zborníka pred

nadaljevanjem tega literarnega prepira z opombo „Wir wollen damit

diesen Gegenstand fiir unsere Zeitschrift als abgeschlossen betrach-

ten" — in práv je imel, da jih je zaklenil, ker pri tcdanji svoje-

glavnosti prerekavcev skoraj ni bilo priakovati jasnega uspeha.

Ce sem se sedaj iznova lotil istega vprašanja, namre razlage

Celovca, storil sem to s tem namenom, da bi tudi tiste naše Ijudi,

ki nimajo prilike pogledati v Archiv, nekoliko seznanil s tistim pre-

rekanjem zaradi imena Celovec — in pa zato, ker mislim, da moja

udeležba pri tistem prerekanju vendar le ni bila tako puhloslovje,

za kakršno bi jo bili radi nasprotniki stigmatizirali. Zlasti pa mi je

dala pôvod, da še enkrat obnovim svoje dokazovanje, oziroma da

zavrnem mojim názorom neugodne razlage in trditve drugih, opomba
Peruškova, ki pravi, da moja razlaga imena „Celovec" ni zado-
voljíva. Res je, da niso zadovoljni z mojo razlago, vsaj jaz z

njihovo tudi nisem — toda kdo naj bi mogel vsem ustrei? — in

preprian sem, da bi nekaterih, e bi imel še toliko zmožnosti za

pokazovanje, vendar le ne preprial in da bi oni bržéas še vedno
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svojo trdili. Poskusiti pa vendar hoem — in sicer z razlago, ne s

samo trditvijo, — morda se komu vendar odklenejo zapahi razsod-

nosti, da se mi posrei z razlago zadovoljiti ga in prepriati. Mene
je bilo svoj as najbolj podrazilo to, da so hoteli svetu natveziti

udno bajko, da je Slovensko ime „Celovec" le nekak prevod nem-

škega imena, ki bi bilo potemtakem prvotno in izvirno, naše pa

samo po onem ponarejeno. Pri mojih soprerekavcih, ki so koroški

rojaki, sem pa žalibog dobil utis, da jih nekoliko d raži to, da se

nekorošec vmešava v razlaganje koroških imen, eš kaj bi on bolje

znal te stvari nego mi domaini in deželjani. Po mojih mislih je

vsaka taká zavistljiva obutljivost neprimerna in pametneje je menda
však napredek z veseljem pozdraviti, naj se že tému ali onému po-

srei, da kaj dobro ugane in pogodi. Preidimo k stvari!

e sta imeni Celovec in Klagenfurt sploh v kaki pojmovni

zvezi in sorodnosti, eš da je eno morda prevod in izrodek drugega,

tedaj nam treba pomisliti, da navadno umetno prevaja in tuje na

svoje preobraa monejši. Priprosti in ponižni Slovenec ni práv

verjetno, da bi bil tuja imena prevajal, ampak po zmožnostih svojih

govoril, si jih je kar prilagodil po svoje n. pr. ušperk (iz Zobels-

berg), Žužemberk (iz Susenberg), Klevevž (iz Kligenfels), Nameršelj

(iz Hammerstiel), Limberk? (iz Lilienberg) itd. T;iko navadno ravna

priprosti národ. Šolani Ijudje pa in polizobraženci radi prcnarejajo

in preobraajo imena — pa bodisi na eni ali na drugi stráni —
n. pr. Kahlkogel in Schônau ali pa Maribor in Monakovo.

Tému naziranju torej, da bi bil Celovec prevod iz Klagenfurt,

móram ugovarjati in nasprotovati; vendar sem bil toliko naiven,

da sem pod vplivom tega naziranja zael iskati neke notranje zvezc

med slovenskim in nemškim imenom in v tem je morda tialo nekaj

zmote, pa vendar ne popolnoma neplodné zmote. Da bi zavrnil

staré razlage imena Klagenfurt, iskal sem nove, ki bi mi pomogla
utrditi samostojno razlago imena Celovec. S tem sem pa nekoliko

zabredel, kakor pravijo. — Práv mi je, emu pa brskam ob imenu

Klagenfurt, e morda niti v nobcni zvezi ni s Celovcem. Ker pa

vendar ni nezanimivo ogledati si raznc razlage imena Klagenfurt,

oglejmo si jih, e že ne zaradi drugega, da vsaj vidimo, ktera se

bolj potrudi po resnem potu priti resnici do konca. Tu imamo n. pr.

med Graberjevimi koroškimi pripovedkami eno (štev. 570), ki nam
pripoveduje, kako je Celovec dobil svoje nemško ime. Klagenfurt

se je báje imenoval nekdaj Glanfurt po brodu ez Glinico (Glan).

Neki dogodek je pa mešane pripravil do tega, da so kraj preimenili
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in prekrstili. Eneja Silvij, poznejši pápež Pij II., pripoveduje o Ce-

lovanih tole satiririo anekdote, eš da je bila svoj as v Celovcu

pri pravosodnem postopanju proti tatovom navada, da so jili kar

na krátko brez preiskave in poizvedbe o stvari, kar na samo obdolžbo

obesili. e se je obtožba kot opraviena izkazala in uresniila, tedaj

je ostal tat na vislicah, e pa ne, tedaj so ga sneli in med molitvami

za njegovo dušo sveano pokopali. Morda je hotel ueni pisatclj

namigniti na pripovedko o pekarskem vajencu, ki je bila v prcjšnjih

asih v Celovcu razširjena. Pekárski vajenec, egar mojster je imel

navado, da je za nakúp žita pripravljene vrece z denarjem pokladal

na skrinjo za moko, je ne vedo za mojstrovo navado in ne opa-

zivši denarnih vreic enkrat skrinjo odprl. Bankovci so bili majhni

in lahni — in fánt ni opazil, da so o pridvigu skrinjinega pokrova

zdrknili ter padli v smeti za skrinjo. Mojster izgubljenega denarja

ni dolgo Ískal, ampak je kar obdolžil ubogega deka tatvine ter ga

ovadil pri sodniku, ki ga je obsodil najprej na natezalnico, in potem,

ko mu je z natezalnimi mukami priznanje izsilil, na vislice. Obsodba

se je izvršila, toda takoj potem so sluajno našli pogrešani denár

za skrinjo in tedaj se je jasno izkazalo, kako da je bilo s tisto

domnevno tatvino oziroma z neosnovanim natolcevanjem fanta. —
Mojster je zblaznel. Ker pa seveda mrtveca ni bilo ve mogoe
oživíti, tedaj sodnik s prisedniki vred usodne zmote ni znal drugae

poravnati, nego da je s sveano zaobljubo iskal zadošenja. Da bi

se mesto nikdar ve ne oskrunilo s tako vnebovpijoo krivico, je

prebivalstvo enoglasno sklenilo, da se imenuj odsiej ta kraj Klagen-

furt in da se podeduj z imenom tožba in tarnanje o zagrešenem

zloinu do najpoznejšiii vnukov. Še dolgo so kázali i domainom
i tujcem pekarjevo hišo tedanji mestni posvetovalnici nasproti, kjer

je bila na voglu vzidana kamenitá glava, ki naj bi potomce svárila

in jih obvarovala krivinih smrtnih sodb. Taká pripovedka o ne-

dolžnem pekarskem vajencu, ki so ga brez preiskave obsodili in

usmrtili, se pa naliaja tudi v Benetkah.

Tako razlaga priprosta pripovedka ime iz nem. klagen (tožiti)

in lat. furtum (tatvina); ta najivna razlaga se že Megiserju ni zdela

zavraanja vredna, pa tudi raztezanje enozložnice Glan na dvozlož-

nico Klagen ni dosti verjetno. Klagenfurt z razlago „querimoniae

vadum" (Furt der Klage, brod tožbe in tarnanja) ima práv tako

malo zase, kakor v to svrho izumljena trditev, da imamo tu od

cesarja Klavdija sezidano rimsko kolonijo, ki se je po njegovem

imcnu zvala „Claudi fórum" (Kiavdijeva utrdba) oziroma Clauden-



L. Pintar : O krajnih imenih. 377

furtum. Videti je, da so vse te pripovedke za razlago krajnega imena

nalaš izumljene in da ni ne pojasnujejo, pac pa pri radovernih

zmedenost pomnožujejo. Pustimo jih in obrnimo se drugam.

H. Hermann v svoji monografiji o Celovcu (strán 6) po neki

stari pripovedki pokrajino Celovca in njega okolice slika s približno

temi-le besedami: Ko so se Slovani in Nemci v dolinah Norika

naselili, ko se je na klasinili tleh Viruna zopet prielo življenje

in ko je koroški knez s Karnskega grada vládal še nezavisnemu

slovanskému rodu, tedaj sta gospodarila tur in zober po širnih pla-

njavah med Vrbskim jezerom in Dravo. Divje grmovje in

movirje je pokrivalo to pokrajino. Tako slika stará pripo-

vedka Celovško pokrajino in skoraj se smemo zanesti, da je ta po-

krajina dobila svoje ime še predno se je tam ustanovila trdna na-

selbina ali celo pravo mesto, da je pokrajina imela dotino ime že

tedaj, ko je še bujno gošavno grmovje gnalo svojo rast po

movirnih planjavah. Ta pokrajinski popis me je napotil na novo

kombinacijo, eš da je v prvi polovici imena kolektivnik „Gelache"

(lagunenartiges, mooriges Terrain) t. j. movirje, luže. Primeri Klander,

Geländer; Kleger, Geleger (G'leger), Klagfeuer G'lochfeuer itd. — in

v drugi polovici da je morda Word, Word, Wôríh (z gošavjem in

grmovjem bujp.o zarasten nasip ali na movirni planjavi razširjen

prod.) — Tako sem si bil doloil tisti pojem talnega razmerja, tisti

pojem teréna tudi za nemško imé, ki sem mislil, da ga potrebujem

za ugotovitev slovenskega imena, kajti o umišljeni zvezi Celovca z

glagolom „cviliti", sem bil tedaj preprian in sem še danes, da je

to nesmisel. — Od glagola „cviliti" naravnost bi dobili kvecmu
„cvilivec" (der Winseler), iz podpostavljencga pridevnika '•"„cvilav"

(primeri „cmerav", weinerlich) bi pa dobili samostalnik „cvilávcc" z

istim pomenom (der Winseler). S to razlago se torcj jaz niscm

mogel zadovoljiti, kakor se drugi z mojo ne morejo ali noejo. —
Takoj hoem povedati, kakšna da je moja razlaga. Najprej sem si

poiskal za Celovec vejo skupino podobnih imén konujoih se tudi

na —ovec in po analogiji z njimi sem skúšal ugotoviti njegov pomen.

Naštejmo tako skupino : Bobovec, Borovec, Brekovec, Brezovec,

Brstovec, Bršljinovec, Bukovec, Cerovec, rešnjevcc, Dobovcc, Drc-

novec, Drnovec, Grabrovec, Jclovec, Jelševec, Jesenovec, Kisovec

(= tisovec), Leskovec, Lipovec, Orehovec, Petkovec, Rakitovec,

Svibovec, Topolovec, Trnovec, Vrbovec itd.

(Konec prihodnji.)

„Ljubijanski zvon" XXXIV. 1914. 8. 25
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Ivan Lah:

Roman o gospe Ani in študentu Avreliju.

iDnIjc.)

A na je položila roko na njcgovo košato glavo in je rekla po

kratkem molku : „Vi ste mi zelo ugajali, ko sem vas danes

videla v dvorani; tudi kncginja se je zaniinala za vas. Ali stopite v

dvorno službo?"

„Da," je rekel Avrelij, „to je želja mojega oeta. Kneginja je

obljubila, da nie piiporod vcliki vojvodinji, dasi bi jaz raje ostal

tu v mestu."

„Zakaj?" sc je zaudila gospa Ana in je poglcdala v njegov

temni obraz. Hotela ga je skušati in je rekla

:

„Gotovo vas veže na mesto kak lep spomin ali celo srna vez."

Avrelija so zabolele te besede.

„Ne," je rekel, „moje srce ni oddano, došlej je bilo prosto in

svobodno, šelc sedaj, ko bo as oditi, je prišla vanj Ijubezen."

„Kako bom srena, ako bom slišala, da je bila vaša Ijubezen

uslišana," je rekla gospa Ana, „kajti oni, ki Ijubijo, so sreni, ako

slišijo, da so sreni oni, ki jih Ijubijo."

„Milostivá," je rekel Avrelij, „ne govorite takih bcscdi, ki mi

z bolestjo polnijo srce. Vi veste . .
." Sklonil se je in pritisnil nje

roko na svoje elo. — Koija je drdrala naprcj skozi bclo zimsko

no. Svetile so se bele planjave, zametení gozdi, nejasni vrliovi.

Dale okoli je bilo vse tiho.

Toda kdo bi se zanimal za zimsko no. Na koziu se zibljcta

dve nemirni postavi: koijaž Similijan in sluga Peter; oba sta za-

drcmala. Konja sama vesta, kod vodi pot domov; zato dirjata naprej,

kodcr se njima zd. — Koija se je naenkrat nagnila in dve osebi

sta odleteli s kozia v sneg in koija je obstala.

Avrelij je objcl gospo Ano in jo je dvignil iz koije. Gospa

Ana se ga je ovila okoli vratu in se je na pol onesvestila: „Kaj se

je zgodilo?" je vprašala. „Zvrnilo se je," je odgovoril Avrelij in je

gledal, kako se sluga Peter in koijaž Similijan pobirata po jarku.

Med tem se je ozrl v krásni obraz gospe Ane, ki je kakor onemogla

ležala v njegovem naroju: sklonil se je in jo poljubil. Ni se

zganila, kakor da ni utila njegovega poljuba. „Moja gospa, moja

gospa," je šepetal Avrelij in jo je zopet poljubil. Bil je tako prcvzet

od veliké sree, da ni util niti zime okoli sebe, niti krega sluge
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Petra in koijaža Similijana, ki sta vzdigovala koijo iz jarka in sta

se prepirala o tem, kdo je kriv, da se je prevrnilo. Gledal je njene

zaprte oi, ki jih je obsijal luniti svit. Naenkrat so se oi odprle in

so gledale vanj, kakor da so se prebudile iz dolgega spanja in da

ne vedo o tem, kar se je zgodilo med tem. Avrelij se je zopet

sklonil, in one mirne ustnice, ki so prej kakor brez obutka spreje-

male poljube, so se zganile in vrnile poljub, mehek, nežen . . .

„Moja gospa, moja gospa," je govoril Avrelij, toda ona je strmela

vanj, kakor da ga ne razume.

Med tem sta sluga Peter in koijaž Similijan postavila koijo

na cesto. Avrelij je dvignil gospo in jo nesel v koijo. Pokaral

je koijaža zaradi njegove neprevidnosti in je zapovcdal voziti dalje.

Ko je prisedel zopet h gospe Ani. „Jaz vas Ijubim," je šepetal,

„util sem to takoj, ko sem vas zagledal."

Ana je mole poslušala njegovo šepetanje in je položila roko

na njegovo glavo. Slonela je v sedežu kakor omamljena.

„Danes ne, danes ne," je govorila, „drugikrat pridite k meni..."

V tem povabilu je bilo toliko sladkega, da je Avrelij komaj

sam sebi verjel, da sliši resnine besede.

Pozno so se pripeljali domov. Pred vráti je gospa Ana izstopila.

Cel dvorec, pokrit s snegom, se je svetil v jasni meseini. Temni
stebri, kipi in oboki so se kázali izpod sneženih kap. Na vratih so

stále služabnice z lujo. Gospa Ana je podala Avreliju roko. „Hvnla

lepa, dragi gospod," je rekla, ko ji je poljubljal roko.

„Moja gospa," je šepetal študent.

Obrnila se je in je odšla v dvorec. Vráta so se zaprla.

Avrelij je stal nekaj aša, potem je odšel. Oziral se je po poti

nazaj na dvorec in je zagledal v neki sobi lu. Pošiljal je tja tiso

pozdravov. Vsa visoka no se mu je zdela kakor kraljestvo bajk, o

katerem pripovedujejo staré zgodbe ; kajti le tam so se mogle goditi

také neverjetne bájke, ki tako omamijo dušo. Vse, kar se je kázalo v

beli zimski noci, je bilo kakor pesem, srce polno ustev je pelo došlej

še neznane stihe o veliki srei Ijubezni. Tako se je vracal v mesto.

Med tem pa je gospod Terramyszka tako opojil svoje prija-

telje, da so pozabili na študenta in so med smeliom in pcsmijo

drug za drugim zaspali.

10.

Pomisliti moramo najprcj, da se Avrelij od družbe ni poslovil,

kakor se to spodobi dostojnim Ijudem. Mislil je, da se bo poslovil

od gospe Ane pri vratih in se povrne . . . Toda pri naslednjih do-

25^
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godkih je na to važno dolžnost popolnoma pozabil. To je zapažil

sam gróf Silva-Potok in je oinenil o tem profesorju Grizeliju. Pro-

fesor Grizelius si je s prsti podprl suho brado in se je zamislil,

kako da najboljši uenci navadno niso najboljši kavalirji, kar se jim

mora na raun njihovc marljivosti in uenosti oprostili. Toda gróf

je menil, da je mladi kavalir s tem pokazal svoje preziranje in da

je treba na to gospode opozoriti. Zato je gróf o tem govoril tudi z

gospodom de Champillon, ki je prikimal in povedal nekaj potihoma

grofu na uho, da se je gróf zaudil in vskliknil. Gróf je nato poiskal

gospoda Terramyszko in njegove prijatelje; našel jili je že pol v

pijanosti, in ko jim je pripovedoval o študentu, ki se je odpeljal

brez slovesa, so se samo smejali. Zato je gróf mislil, da ternu

sluaju ne sme pripisovati posebne vážnosti, ker je študent morebiti

postal žrtev kavalirjev. Vendar je hotel drugi dan vse poizvedcti,

da bi se ne zgodilo kaj takega, kar bi moglo vzbuditi ncvoljo kne-

ginje in vznemiriti njegove goste; kajti lahko bi zaradi tcga izgubil

milost pri veliki vojvodinji.

Gospod de Champillon je šc tisto no obiskal svojo gospo v

njcni spalnici in ji vse povedal. —
Kneginja je prenoevala v grádu, zato so drugi dan vsi dolgo

spali po preuti noci. Prvá vseh gostov je vstala gospa de Cham-

pillon, ki je sprejemala vse goste z novico o gospe Ani in študentu

Avreliju. Opoldne je vstala kneginja in gospa de Champillon si je

izprosila poset pri njej. Povedala je kneginji vse, kar se je ponoi

dogodilo. Vse je kázalo, da je bil mladi par domenjeii, da sta

akala samo na to, da odide kneginja spat, in sta pobegnila na

nain, ki je sramoten za vso družbo. Gospa de Champillon je prosila

kneginjo, naj oprosti mladému neizkušencmu mladeniu, ki je bil

zapeljan h grchu
;

gospa Ana pa zaslúži, da obuti jezo veliké

vojvodinje, ker je na javen nain pokazala svoje preziranje do visoke

družbe, v katero je bila sprejeta. Kneginja je k vsemu niolala in

je rekla, da se bo o tem natanneje prepriala. —
Med tem je sedel študent Avrelij na postelji v svoji sobi in

premišljal vse noné dogodke. Vrnil se je pozno proti jutru

domov in je le malo zaspal. V spanju so ga motilc nemirne sanje.

Ko se je vzbudil, je bil zunaj púst zimski dan in študentu se je

zdelo, da je bilo vse sen. Njegova soba je bila nizka z dvema

oknoma, na steni so visele podobe, na polici in po niizi so ležale

knjige. Preko knjig je ležal me, kakor ga je bil položil. Ljubezcn

mu je omámila vsa ustva, da ni mogel jasno misliti o vsem ; vedno
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je stala pred njiin krásna, Ijubezniva podoba gospe Ane z vso svojo

iiežnostjo in sladkostjo. Sijal je njen veseli obraz v smehu in je

izginjal v lahni otožnosti in bojenosti; in potem je obraz naenkrat

pobledel, oi so se zaprie, ustnice so zatrepetale in se zakrožile

v poljub . . .

„Kaj sem storil?" se je izpraševal Avrelij. „Izroena mi je bila,

da bi jo varoval pred nevarnostjo, in jaz, njen varuh sem izrabil

svojo službo v svojo korist. V trenotku, ko bi jo bil moral varovali

pred drugimi, sem sam grcšil nad njo." Delal si je težke oitke.

AH ne zaslúžim, da vzamem me in kaznujem samega sebe za ne-

dostojnost, ki sem jo zakrivil? Ali sem vreden še kakega zaupanja?

AH nisem izgubil svojo ast? Prijel se je za glavo in zdelo se mu
je, da ne sme ve živeti. Sklenil je napisati veliko pismo gospe

Ani, v katerem opravii svoje dejanje. Drugo pismo je hotel pisati

svojemu oetu ter nm razložiti, kako je prišlo do tega ; in zaduje

pismo je hotel pisati gospodu Terramyszki, s prošnjo, da naj po-

jasni ves sluaj vsem onim, ki bi napano sodili . . .

11.

Oni, ki jim je Ijubezen le sala in igra, se bodo udili, da

je študent Avrelij tako mislil sam o sebi. Toda treba je pomisliti,

da je prvi skúšal silo Ijubezni in zdelo se mu je, da je tako grešil

proti sebi in proti gospe Ani, da je zaslúžil smrt.

„Ali ni bila moja dolžnost," je mislil, „da bi bil zapodil pijanega

koijaža s kozia, da bi ne bili konji vozili, kjer so hoteli, dokler

niso zvrnili v jarek? Ali se spodobi kavalirju, da brcz dovoljenja

dáme sede v koijo?" Tako si je oital in solze so mu zalivale oi.

„Odpusti, jaz nisem bil kriv! Gospod Terramyszka je tako

svetoval. In potem ona nemirna vožnja po kolovozih in nesrea . . .

In ti si vendar sama pustila svojo roko v moji, nisi se bránila mojili

objemov, ko sem te hotel varovati pred neprijaznimi sunki, in nisi

se bránila, ko sem te poljubil."

Spomnil se je na slovo in je bil še bolj preprian o svojem

grehu. Njeno slovo je bilo krátko in bilo je, kakor da o niemcr

ne ve, kakor da je bila v ncsvesti, ko se je vsc godilo.

„Tem hujše," je mislil študent Avrelij. „Kak kavalir je ta, ki

zlorabi onemoglost žene, da vživa njeno krasoto. Ana morcbiti

ne ve niesar, toda to ne zmanjša greha, ga ne unii, ampak ga

povea . . . Napišem ji vse, kar se je zgodilo, o svoji Ijubezni ji

napišem in prosím jo odpušanja; kazen izvršim sam."
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Avrelij se je vsedel in je zael pisati. Dolgo je prcmišljal,

kako bi postavil prvé besede. Izprevidel je, da vkljub svoji uenosti

še ne zna vseh onih umetnosti, s katerimi se Ijubljeni dami izražajo

srna ustva. Zato je zael pisati, kakor je mislil. Pri tem ga je

zmotila misel, da bi lahko kdo govoril nelepe stvari o nji in ne bo

nikogar, ako umrje on, ki bi jo maševal . . .

V tem ga je zmotil profesor Grizelius, ki je stopil v sobo.

Odložil je klobúk na mizo in se vsedel na stôl. „Sami veste, dragi

Avrelij, da ste bili izmed mojih najljubših uencev in priznati vam

móram, da ste uživali moje popolno zaupanje in da sem vas namenil

za višji poklic, za katerega vas je doloila tudi vaša bogato obdarjena

narava, utemeljena v dobrih navadah staré astivredne družine. Tudi

noem vam oitati-, da v tem niste storili svoje dolžnosti. Toda

lovek ima tudi druge dolžnosti, ki jih je treba enako izpolnjevati.

Toda prezgodaj se je izkazalo, kako prazni so bili moji upi. Veraj

ste ves veer kázali lastnosti, pridobljene po dobri vzgoji, toda

konec je venec uspehov . . . Slišati sem moral pritožbe, da se niste

poslovili od družbe, ampak da ste odšli, kakor da prezirate Ijudi,

ki so visoko nad vami. Ker bi vam moglo vse to v vašem bodoem
poklicu škodovati, je nujno potrebno, da pôjdete še danes v grád

in opraviite svoje postopanje. Potem si ohranite mojo in drugili

Ijudi naklonjenost." Tako je govoril profesor in je pri tem glcdal

na popisane liste na mizi in na shujšani obraz študenta Avrelija.

Potem je vzel klobúk in je rekel: „Obljubite, da izpolnite mojo

žcljo?" „Obljubljam," je rekel Avrelij pokorno ter mu podal roko.

Profesor je odšel.

Avrelij je dolgo slonel nad nekonanim pismom, potem se je

spomnil, da mora izpolniti dano besedo in je odšel v grád.

12.

Med tem je gospa Ana hodila v svoji sobi po dvorcu od okna

do okna in nemirno glcdala po sncžcncm polju. Najdaljc je

stala na oni stráni, kjer se je videla pot proti mestu, tam so se

kazale kolesnice in zdelo se ji je, da vidi med njimi stopinje, ki

vodijo nazaj v mesto.

„Tam je odšel moj najljubši Avrelij, moja srca in Ijubezen."

Z nemirnim srcem je akala, kdaj zaglcda na esti jezdeca ali koijo

ali pešpotnika . . . Toda nikogar ni bilo. Spomnila se je na vse

sladké trenotke prctekle noci in ni mogla razumeti, zakaj se je

vrnil tako urno, zakaj ni postal pod njenim oknom.
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Pri teh mislih je zagledala gospa Ana koijo, ki je letela po

esti od mesta. Razveselila se je zelo, ko jo je zagledala; toda ko

je prihajala koija bliže, je videla, da nosi znamenje plemiške koije

in jo je obšla zla slutnja . . . Koija je obstala pred dvorcem in iz-

stopil je star kavalir. Gospa Ana jespoznala, da je ekscelenca Silva-

Potok. Sprejela ga je z veliko Ijubeznivostjo in stari kavalir je pri-

povedoval o govoricah, ki se širijo po grádu ter ji ponujal svojo

pomo. Pravil je o zvijai, ki si jo je izmislil gospod Terramyszka,

kako je preprian, da je zapodila gospa Ana med potjo zaljub-

Ijenega študenta iz koije. Toda drugi so, ki ne vedo o zvijai in

ji tudi ne verujejo. Zato je treba, da se vsa stvar pojasni. Markiz

de Pollian, gospod de Chemoi in gospod de Gorian so pripravljeni

zastaviti svoje orožje, da dokažejo resnico. Treba pa je, da pride

gospa Ana sama v grád . . .

Gospa Ana se je vsemu ternu udila, toda razumela je spletko

in je vedela, da je to delo gospe de Champillon. Ker si je bila svesta

svoje nedolžnosti, se je takoj odloila, da pôjde v grád. Pogostila

je starega kavalirja v svoji sobi in je z nasmehi sprejemala njegove

poklone. Ker je želela videti Avrelija, se je odpeljala z ekscelenco

preje proti mestu. Vso pot je gledala iz koije in se spominjala

snonje vožnje.
(Dalje priliodnji.)

Ivan Albreht;

S tajno grozo.

C!^ tajno grozo mislim nate

in na tiste dni,

ko bo mrtev smeli oi
in samo v spominu medlení

bo drhtelo iz mladosti

:

„Ljubica, kje si . .
."

In še v tcm spominu tihem

bo umirala Ijubav,

kakor bilka srcd dobrav

v enolinem dolgoasju

na jese západe smrti.

S plalio grozo mislim nate.
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Engelbert Gangl, Moje obzorje. iteljska tisknrna, Ljubljana. 1914. V. S^*.

154 str. Vez. 3 K.

Ne kondorsko ne kraljikovo, isto lovcško je to obzorje, kar je po tckoi

diagnozi naši zaetkoma Ijiibavnim stihom skoro na kvár, a zbirko konno le izvelia

s sociainimi zvoki. V šesterih zaglavjih-plazovih se vali monštrum horrendum in-

formr. ingens 90 naslovov z možatim geslom na proeljii. Sprva prevladujcjo mia-

dostne poskonicc zraven žalostinic, nanícnjene pravzaprav samo — eni. Ni
nevarno izvirnega; nekaj prekucuško novcga se nam vidi iver: .smeli je znak

veselja". Tista o golobkanju vam ne izpodrine iz spomína sline Murn-Aleksan-

drove. Tudi prispodoba poljubek-peat ima ancieniteto pri Županiu, kjer sladkí

dotik dveh epiderm vsaj ni pomanjšan. Da se ne utite pri štivu opeharjene, moratc

tupatam linim in Ijubkim grancsiem posoditi ali podtakniti misel iz svojega pod-

strcšja. Tudi obutje, bežni nasenek, se zdi, da brez ponosa lahko káže na slavnejšc

prednjimce. .Ljubezni mi je dovolj ! Ljubezen je za olroke le, za moške je moštvo

zgolj' ... Bog je odrešenik po tolikanj nedolžnem grehu in sladkobnem tniba-

durjenju, ko bi le ne bilo sedaj nedogledne bescdne puste brez poivalnikov. Li-

lija bela bi bolj blestela, da je cdino pikturalna, Reviziji nima preglednik íesa

oitati, obsežna Pese m iz bodoih dni, eprav namigava na krvno sorodstvo z

Vseh živili dne m, zaslúži po samozavesti in jedrnatosti ponovno itanje.

Sledi šestero sonát, deloma v obliki sonetncga venca z magistralom in orien-

talsko posebnostjo, akrostihom (Jakobini, Mija in Jakica). Ta ciklus, kakor priliodnji,

pria o znatni oblikovni izurjenosti, s katero se pa žal ne spája kipnost in klenost

v izrazu, obutcn nedostatek dandanašnji, tako da se bo opajal ob zvonkih stvorih

samo tisti, ki je v podobni dušni ubranosli. Naslcdnji oddelek premore 40 sonetov;

od teh je uvodna misel dokaj šaljiva; ne preve žaljiva je brca kritikom, katcrim

sta mikroskop in sova grb njili mesarije. Izmed vejih skupin bi utegnila sodili

palma Domu, kjer slika Gangl Belo krajino in svoje bcle rojake za Gorjanci ; tod

kakor tudi drugod so kitice makamiziranc z raznolikimi aforizmi. Zadnja eta obsega

nekaj besedinih slihotvorenj epskcga znaaja. Kosec je obrabljena posiljena ale-

gorija, drugje pa uinkujejo le posamczni odlomki preprievalno, prim. Asta. Kot

posrecne šmátram vse one pesnitve, kjer poet opeva trud in trpijcnje delavskih

slojev. Z neobuzdano silo bruliajo tc drastine družabne obtožnice: brez mcdlih

primer, brez melikili in pichkili podôb so ti iziivi bujne in búrne domišljijc izmed

takili, ki so zmožni dovzetnega italca obsesti, zalezovati, preganjati. Nad umotvori

kakor Dla, Pesem pijancev, Strojník Habe, Tirán bi imcl Marinetti

svojo radost in vzljubil bi jih pokrovitelj ponižnih in ponižanih, rajni Coppée. Ob
podobnih peneih veletokih pozabimo na cel vodopisni zcmljcvid erotinc pokalice.

Kratek primcrek iz Kr va vega krsta, ki nasenuje poleg ognjenoarncga še

ogijcno rni del vclemcsta

:

Nad strašnim, rnim mestom tcm v oblake

ogromni dimniki strie líropci

in bruliajo iz sebe smrad in prah,

ki se tcman vali tja za vetrovi,

kot da bi rni prapori se vili
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nad vélikim grobišem

in žar prestrezali nebeské lúi

ter ji veleli svetiti dnigam —
tja koder bivajo — Ijudje . . .

O dJmniki ogromni — kakor prsti

košeni, okajeni silne roke,

ki kažejo in vpijejo — v nebo! . . .

Anf. Debeljak.

Dr. Anton Breznik, Zaetna poglavja iz slovenské srednješolske slov-

nice. Št. Vid nad Ljubljano, 1914. V. 8o. 32 str.

Svoje poroilo o predlanski programski razpravi g. Breznika, ki jo je bil

priobil v Vil. izvestju Šentviške gimnazije, sem bil (Lj. zv. XXXII, 454) zakljuil

z iipanjem, da se g. pisatelj še povrne k svojemu predmetu, t. j. k izreki ali pra-

voreju (ortoepiji) slovenšine. To upanje se nam je letos izpolnilo, ko je g. prof.

Breznik v IX. izvestju iste knezoškofijske gimnazije objavil razpravico z zgoraj

navedenim naslovom. Ta izpolnitev mi je vrlo ugodna, manj ugodno mi je pa to,

da g. profesor ni práv naravnost nee vpoštevati migljajev in dopolnilnih opomb,

ki sem jih bil objavil v svojem rccenzijskem poroilu. To mi je nekoliko neugodno,

ker se mi zdi, da so tiste moje opombe resnine in veljavne, torej uvažcvanja

vrednc, in ker mislim, da bi se bile dale dobro vplesti v to novo razpravo o pri-

bližne istem predmetu. To so n. pr. tiste opombe, ki kažejo, kako je zlogotvorno

izrekanje v enem in pa spajanje s predidoim vokálom pri u (v), i (j) in r v drugcm

sluaju v zvezi z ritmom; to pa velja za tok prostega govora ravno tako, kakor

za vezano besedo, kajti próza ima tudi svojo undulacijo, ki se ravno tako tudi

bráni pretrdih antispazmov in iše prostega menjavanja med arzami in tézami. —
Práv ui razprava na 17. stráni, da more predlog u tvoriti 1. zase zlog, da

se 2. jemlje k naslednjemu zlogu in ne tvori zase zloga, kadar pa 3. stoji pred

njim (ne: sledi'.j kak samoglasnik, tedaj da se zlije z njim v en zlog in tvori z

njim dvoglasnik. Ta delitev na tri sluaje sicer ni napana, toda tega pogrešamo,

da bi nam bil gosp. razpravljatelj tudi razložil, kedaj je ta ali oni sluaj primeren in

umcsten. — Omenil bi bil lahko, da e ritem zahteva na dotinem mestu svoj zlog,

tedaj se v uporabi zlogotvorno kot u, etudi stoji neposrcdno pred njim samo-

glasnik, s katerim bi se sicer lahko spojil v dvoglasnik.

Drevo rastoe v vinskem bregu,

lepo zeleno v belem snegu

V teh dveh primerih dobimo v tezi diftong, v prvem primeru tudi spojitcv obeh

v v enega. — e bi pa imcli pred v arzo s samoglasniško odprtiiio n. pr.

:

„Raste drevo v vinskem bregu", tedaj bi se ta v vcndar ne spojil s prcdstojcim

samoglasnikom v diftong ov, ampak bi se glasil samostojno in zlogotvorno kot u.

Primcrjajmo še: „Kot ótok travnat u pušavi" s podpostavljeno izprcmembo .Otóki

trávnatí v pušavi", da vidimo, da mora zgoraj dobiti v zlogotvorno veljavo, e
neemo, da bi nam trohejski ritem preskoil v daktil (ótok trávnat v pušavi,

— \) — u u — u), v podpostavljeni izpremembi pa dobimo diftonžno spojitev tudi v

arzi, da le ritma ne motimo. — Enako n. pr. : „Bilka trávna ú pušavi - pa

„Bilka trávnatá v pušavi". e pa ritem na mestu v posebnega zloga ne zaliteva,

tedaj tudi za soglasnikom v lahko ostane v, e le za njim ne slcdi prctrda skupina

soglasnikov. Práv isti primer se pri razlinem naglašanju razlino izgovarja, ker

dobi drugano ritmirio undulacijo, n. pr. vsó no v stráliu, — u — u ali: vso nO
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u stráhu, (u — u — v), toda: vso nó v strahii, (u w) ni mogoc, ker je zaradi

nnkopienja soglasnikov neizrekljivo, vso nó v stráhu, (u u) pa tudi še zaradi

antispazma ne, ali pa moramo napravili razloen in jascn premur (o - -
;

v).

Primerjajmo tudi „Krepósti ni jim vzéla šé" s podpostavljeno izpremembo ,Kre-

pósti ní uzéia jim" (u — u — u— ^—) aí' P^ „Krepósti ni vzéla jim" (u uu — \j(j),

Krepósii uzla jim ni (v; — uu--ou — ) i. t. d. — Ali se naj spojitev v diftong

izvrši ali ne, je tudi sicer zavisno od naglaševanja, ne samo v vezani besedi. Pri-

merjajmo le „róko vzdigni!" in pa ,rokó vzdígni!" s premorom med obcma bese-

dama in z nekolikim antispazmom, ali pa rokó uzdigni!" (u - - u — v^) z zlogotvornim

v t. j. u

Tudi / (J) se s spred stojeim samoglasnikom spoji v dvoglasnike aj, oj, ej,

aj. Vendar mislim, da nani v verzu: „In praviš, da iniam le želeti" ni dovoljcno po

vzgledu „vbógajme, zájdem, nájmem" (namesto; v boga imé, zaidem, naímem ali

najámeni) spajanje v „dájmam", kajti voznica „da' vendar ne more prevzeti glav-

nega naglasa, da bi dobili diftong aj, in tudi naslednji vcrz „pak ímam, kar želim

imeti" nam jasno spriuje, da naglašeni í s spred stojeim samoglasnikom ne tvori

diftonga. Po mojem mnenju je marve z aíajrezo slabotncga vezninega vokala

itati Valjaveve verze takole:

In praviš, imam le želeti,

pak imam, kar želim imeti

Tudi v Vodnikovih verzili:

Oprto eno roko

na Galijo imám

se mi vidi na prvem mestu afajreza prikladnejša in Ic na drugcm imamo spojitev

v diftong, torcj

:

Oprto 'no roko

na Galijoj mam. —
Oni v zadnjcm odstávku razprave za izreko posebni pravili, namre da se pred

nemimi soglasniki spreminjajo zvenei v nemé in nemi pred zveneimi v zvcnee
— in pa da se siniki pred šumevci spreminjajo v šumevce — oni pravili bi se

po mojem mnenju dali nekoliko popravili in modificirati. emu pišemo izpremcniti

in vzliajati poleg sprcmcniti in shajati, skipeti, sírpeti, e govorimo vendar le do-

sledno s; pa bi morali zopet razloevati med „shajati se" (zusammenkommcn) pa

„solnce wshaja'? Ali bi se ne moglo pravopisje nekoliko prilagoditi pravoreju?

Menda je uže prepozno, ko je zavladal že usuš tyranus, zmeda bi morda nastala

prehuda. — In tedaj ko nastopita obe pravili ob enem, tudi lahko eno nekoliko

prijcnja. Tako bi se dalo „sistiti" (izistiti, purgarc) práv dobro ohraniti tudi v

izrcki, da bi ne bilo treba izgovarjati sistiti, da se zaetek besede dobro razloi

n. pr. od šititi (iiininim, braniti). Tudi staroslovcnšina ima poleg niiiiii
šc nciHCTinii oítno znamenje, da se sinik pred šumevcem ne spremcni vsclcj

tako odlono na šumniško strán. Sasoma, s im, s silom se meni ne zdi tako

neizrekljivo, da bi se v izreki na však nain moralo glasiti : šasoma, šim, ššilom

;

morda imamo celo nekaj difcrencijacije med »s im« (womit) in »šim« (mingo).

— Tako ima izraz ci.íiílirii.ii.i i;o(')i.i.i;i Pleteršnik v raznih varijacih: (615) sžrebna,

(951) zžrebna, (973) žrcbna, — zopet oitno znamenje, da imamo namesto «žžalostjo«

lahko tudi »sžalostjo« brez asimilacije. ~
Osupnila me je (str. 29) opomba: „Nasprotno pišemo ubogati namesto Ibo-

gati, kar je iz nemškega folgen". — Iz nem. folgen je bougati, kakor iz falten
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baudati. — Ubogati je po Slovensko perfektiviran .bogati" ali „bougati", kakor je

tudi iz „žugati", sugen ali sagen (trditi) nastal perf. „užugati" (mit Erfolg sagen,

da pred sodnikom moja trditev obvelja, e užugam). On rad boga, rad dela; e
mu kaj ukážem, takoj uboga, t. j. stori po zapovedi, po úkazu. — Da je bógati še

le iz boUgati izpriujejo tista nareja, ki govoré: „odpusti nam naše doge, kaker

mi odpušamo našim dožnikom", Dogan (dolgin, Longinus) — Splošno bi bilo pri

pravilih o pravoreju opomniti, da jih ni jemati predoslovno in preozkosrno. —
Svadba (prepir) in svatba (ženitovanje) se v izreki morda vendar nekoliko razlou-

jeta in v stávku: „Na svatbi je med svati nastala svadba" bi se bržas však ne-

koliko potrudil za diíerencijacijo. — Nehote uravnamo dostikrat pravoreje po pravo-

pisu, ali bi ne bilo pravilneje, da bi bili svoj as uravnali pravopis po pravoreju?

Odgovor je težak.

Gospodu Brezniku moramo res hvalo vedeti, da se je lotil sistematino slo-

venskega pravoreja in glasoslovja ob dotikanju glasov med seboj, — ali naj se

uvrstí ta partija med zaetna poglavja slovenské srednješolske slovnice, se mi pa

s pedagoginega in praktinega stališa zdi nekoliko dvomliivo, ker se res ne dá

prištevati med lažja poglavja. — L. P.

Kažipot. Ljubljana, Gorenjsko, Notranjsko s Postojno, Dolenjsko, Trst. Za-

ložila in izdala „Slovenska sokolska zveza". V Ljubljani, 1914. M. 8^. 96 str. +
inserati. Cena 60 v, s pošto 70 v.

Okusno opremljena knjižica sicer ne bo mogla vršiti svojega glavnega na-

mena, da bi vodila tisoere slovenské in slovanské goste o priliki tretjega sloven-

skega vsesokolskega zleta v Ljubljani, vendar ji ohrani zanimiva vsebina trajno

vrednost. Drag. Sebe nik je opisal Ljubljano in njene znamenitosti, ing. Pre-

lo v šek nas seznanja z regulacijskimi deli v strugi Ljubljanice; Ijubiteljem naravnih

krasot je sestavil Rud. Badiura natanen kažipot po slikoviti Gorenjski, And.

Perko pa nas vábi med udeže Postojnske jame; tudi dolenjska strán z novo

železniško progo ni pozabljena. Dodani sta dve pregledni karti: prometne zveze

na Kranjskem in vodnik po Ljubljani. Želimo „Kažipotu" mnogo odjemalcev, ki

naj pomagajo zmanjšati ogromne denarne žrtve za nameravani zlet. R. Z.

Nevesínjski, S orlovskih krševa. Knjižara Geze Kohna. Bcograd, 1914. 8^.

273 str. Broš. 3 K.

Bohoten šopek osmerih cvctic: Kraj ednostne vijolice in drugih spodobnih

lepotic izpuhteva svojo dušo cvet z govoreim imenom orhideja. Vzlic vscj

pisani pestrosti vzbujajo istoroden dojem., siluetirajo okrožje rnogorskih orlovskih

pein, edinole ena cvetka je kali utrgana na divjem Kavkazu, namre Med j u

neas ti vi ma, kjer turški hodža torquemadovsko izganja 41 nebodigatrebov iz

obsedenca, to je bledoega bolnika, ki pa slednji osvobodivši se telebne fana-

tinega derviša v ogenj in neko po svojem okrevanju opisuje crkeskcmu mcdi-

cincu postanek, prefantastini in gomezljivi potek pa sreni izid svoje vroinc

blaznosti. — Pria starog senátora se sue o medsebojnem nagajanju dveh

objestnih plemen: pustno-ošemljeno oponaša prvi rod svatbene obiaje - za osvcto

molze drugi pri bclem dnevu nasprotnemu popu kozjo brado ; v sprevodu dado

opevati in objokovati živca za mrtveca — protivniki obrijejo desni brk môžu, ki

glasom stave ne poje zaeno 150 smokev, ampak 6 manj; vsled vzajemnih zafrkacij

ubijejo mladenia — in bratomorna vojska je v tiru, pa jo prepreijo in se nazadnje

poljubljajo pred sodnikom kot bratje. Takisto folkloristinega pomena je salomonski

Sud Šuta Roganova, potujoega „kapetana"; sujet oddale ciká na Jurievo
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kozlovsko sodbo. Djcd Mikalj in njegova boljša polovica ter njuno skoporito

iovckovanje nudí približno narobe-portrct Filemona in Baucide. ' Narodupisno za-

nimiv spis Ma g la, zgodba dveh loenih Ijubimcev, izzveni s turobnim umovanjcm:

loviti srco pomeni grabili meglo v pest. Pod snijegom si dasta poncsrecna

zaroenca v prepadu prvi in zadnji poljub, preden zasanjata veni sen v zametu.

Oznake so nekam utriidljive, nekatere scéne, pretresljive. Ncmripuške so jari

jiinaki, 6 preobloženo antinominih bojazljivcev, ki gredo radi nepremišljene obljube

nad Turke, a jili doniae dete reši pred dušmani. Spretno izvedena donkiliotijada

v miniaturi bo sprožila dosti smelia. Nikogovi je lovek brez slavnih prcdnikov,

celo iz brezastnega pokolenja, „sinonjak", ki je po trajnem stranstvovanju po

Ameriki silno obogatcl in domov prišcdši brczuspešno prosi za deklico pri ubožnem,

toda ponosncm „starokolenoviu". Slednji zaloti žalo devojko pri kopanju v potoku

in jo po polurneín lovu vjame ter se poroi z njo. Strogi moralisti bodo morda

namršili obrvi, ali povestica vendar káže slastne in sone opise, n. pr. kipenje in

koprnenje zoree device. Iz teh stráni veje svež poganski vonj in duli kakor iz

nekaterih najognjevitejših strof v Pierre Louysovi Bilbilisi. Bilanca: g. Nevesinjski

je prikupen pisatclj, živahen pripovedovalec z dramatskim slogom, zadenc lokálni

kolorit i v situaciji i v govorici, ki pa radi številnih lokalizmov skraja ovira novinca.

AH je treba celo torbo turcizmov, ko imamo poleg njih slovanské sinonime?

Ante Debeljak.

Dr. Niko Župani, Hrvati kod Atine. Prilozi antropologiji i istoriskoj ctno-

logiji Atike. Odštampano iz „Starinara", god. VI. Z 11 slikami in 7 tablicami v

tekstii. Knjižara S. Cvijanovi. Beograd, 1914. 4o. 152 str. Cena 3 K.

Naš belokranjski rojak dr. Niko Župani je s priujoo razpravo poscgel v

središe staré Helade in današnje, v mnogih elementih od nje razline Grške, v

Atiko. L. 1912. je Župani s podporo „Ruskega arheološkega instituta v Carigradu'

v znanstvene svrhe potoval na Grško. Del gradiva, ki ga je takrat nabral, je ob-

delal v tej razpravi.

Tri sela se dandanes na Grškem imenujejo „Hrvati" : ena pri Agamcmnonovih

Mikenali, drugo v Atiki pri Maratónu, trctjc pri Dolnji Presni v bitoljskcm okraju.

Župani se bavi s Hrvati pri Maratónu, tam v klancu med Pentelikonom in Himetom.

Stanovniki tcga sela so koloni, kakih 23 rodbin. Glavni pridelek daje vinska loza

in oljka, za plug grški scljak práv ne mara. V „Hrvatih" se dandanes ne govori

hrvatski, niti ne vcdo ijudjc kaj o Hrvatih tu gori pri nas
;

pa tudi Grki niso,

temvc Arbanasi, ki v rodbini govore arbanaški, a ne da bi kaj znali o svojcm

porcklu in v obce o Albaniji: beseda „arvanitika" jim pomeni le nekaj starcga,

kak obiaj ali obleko. Politino so dobri grški patrijoti in radi itajo aténske novine.

Pohelenili so se že toliko, da bo pri njih arbanaški jezik izumrl morda že v pri-

liodnji gcneraciji. Narodno nošo, ki ima, kakor se zdi, prastar znaaj. imajo le šc

za vejc praznikc. Odkod imc in stanovniki sami? Današnji Grki niso isti potomci

starili Grkov, temu so zlitina Helcnov, Slovanov, Arbanasov in Cincarjcv. Župani
ne misii, da so atiški .Hrvati" izza prcseljevanja národov, temu da so jih Turki

kot sužnje spravili tja v drugi polovici 15. stoietja. Kako to, da so ti .Hrvati"

Arbanasi? Na to vprašanje Župani direktno ne odgovarja
;
poroa le, da so se

Arbanasi zacli scliti v Hclado v prvi polovici 14. stoietja, da so se mono tja selili

koncern 15. stoietja'. Sredi 18. stoietja so se Atenc samé komaj rešile arbanaškcga

navala; selsko prebivalstvo Atike je dandanes sploh po vciiki veini arb.inaško in

ne grško. — Na koncu svoje študije dolouje avtor rasnc posebnosti „Hrvatov" šc

na antropometrijski nain.
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Študijo jepisatelj posvetil ekscelenci Nikoli Henrlkoviu pi. Hartwigu. „carsko-

ruskom poslaniku na srpskoin dvoru", torej pred kratkim umrlemu znamenitému

ruskému diplomatu, ki je po vsej priliki za avtorja posredoval pri „Ruskem ar-

lieološkem inštitútu" v Carigradu.
Dr. Fr. Ileši.

Milan urin, Jambski stih v srbskem pesništvu. „Srpski knjižcvni glasnik",

broj 322. Beograd, 16. junija 1914.

V tem lánku dokazuje urin, da v srbskem pesništvu pravzaprav sploh

ne eksistira jambski stih, dasi ga mnogi išejo in nahajajo pri Bránku Radieviéu,

Lazi Kostiu, Ojuru Jakšiu, Vojislavu Iliu in Milanu Rakiu. Pri tem naglaša, da

v takozvanih muzikalnih jezikih sploh ni treba popolnega skandiranja. Da tako

skandiranje ni mogoe, niti bi bilo umestno v narodnih pesmih, to je znano ; a v

umetni poeziji bi nam kaj takega nagajalo, ker smo vajeni verzov v formi nemške

poetike. Pri tem pa pozabljamo, da se románski verzi v ritmu svobodneje gibljejo,

in da se na pr. írancoski stih ne more meriti po stopah kakor nemški. „Srpski jezik

stoji u tom pogledu izmedju romanskih i germanskih stiha: ritam je u njemu od-

redjeniji nego u francuskome stiliu, ali ne toliko odredjen i vrst kao u ncmakom".
V narodnih pesmih na pr. prevladujejo trohejske stope, a v toliki mcri, da je Goelhe

iz njih deseterca mogel narediti peterostopen jamb.

Dr. F. Ileši

Naše revije

Carniola. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko . . . Uredniki : Dr. Josip

Gruden, dr. Jos. Mantuani, dr. Gv. Sa j o vi c. Nová vrsta. Let. V, zvezek

1-2, 3. V Ljubljani 1914.

Za zgradbo zgodovine umetnosti na Slovenskem je prispeval Viktor Steska
solidno študijo o slikarju Leopoldu Layerju in njegovi soli (str. 1 35). Z znano

akribijo je zbral pisatelj življenjepisnc podatke umetniškc rodbinc Layerjeve v

Kranju. Kar nam pripovcduje ustno izroilo o ponarejanju denarja obeh bratov

Layerjev v dobi francoske okupacijc, o tem nam vedo tudi povedati marsikaj isto-

dobna tajná policijska poroila, ki jih hraní arhiv notranjega ministrstva na Dunaju.

Leopold Layer (1752—1828) je slikal mnogo in silno urno. Njegove slikc, freske in

oljnate, so razširjenc po vsem Gorenjskem. „Malo je župnij v kranjski in radov-

Ijiški dekaniji, ki bi se ne mogle ponašati s kako Layerjevo siiko". Fína karakteristika

Layerjeve umetnosti in obširni seznam njcgovih slik, kakor tudi slik njcgoxih

uencev, daje tej odlini monografiji posebno važnost. — Prof. dr. K. apu der
skúša na podiagi listín rešiti nejasno vprašanje o nastoju grofíje Goriške ter je

prišcl do slcdeíh zakljukov: „Sedanja grofíja Goriška pripadá v zgodnjcm

srednjem veku Italiji. Šele ko postane samostojna in pride v oblast nemškega gro-

fovskega rodu, stopi v direktno zvczo z Nemíjo. Samostojna grofija Goriška,

kakor jili pozná nemška državna úprava za aša Otonov, ne obstoja. Grofíja Go-

riška se polagoma razvije iz onega okrožja, katercga je cesar Oton 111. 1. 1001 podaril

oglejski cerkvi in grofu Vcrihenu ter ga osvobodil nadoblasti furlanskih grófov,

Šele v 13. stoletju smemo govoriti o grofiji Goriški" (str. 39). — Dr. Fr. S tel
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je zael priobevati .Umetnostno-zgodovinskc izpiske iz arhiva cerkve sv. Petra v

Ljubljani" (str. 39-48), ki jih Iv. Vrhovec v svoji zgodovini šentpeterske fare ni

mogel porabiti. Po mnenjii objavitelja je tako gradivo neobhoden prcdpogoj za

umctnostno topografijo, kakor tudi za vsako posamezno študijo o domaih umet-

ninah. — Iz Apihove zapušine je objavil dr. Fr. Kotnik leták graške „Slovenije"

iz 1. 1849; ž njim bo ustreženo zgodovinarjem, ki se bavijo z našim ustavnim živ-

Ijenjcm. — C. kr. ravnateljstvo idrijskega rudnika je objavilo zaetek lanka „Die

dritte Okkupation Idrias durcli die Franzosen im Jahre 1809" (str. 53 62.) — Za

lokalno zgodovino itamo redkokdaj tako zanimive prispevke, kakor je „Nekdanje

brodarstvo po Savi, (123-136), ki ga je napisal Anton Planine, posestnik na

Brodu nad Boštanjem ob Savi, in ki ga je iz njegove zapušine za javnost priredil

prof. Jos. Wester; ž njim se je Vrhovev spis o olnarjih in brodnikih na Ljubljanici

in Savi v marsiem popolnil in pojasnil. — V deželnem muzeju ,,Rudolfinum" so

zadnji as razstavljeni dokumenti, deloma v izvirniku, deloma v fotografinih

snimkih, ki nam v glavnih potezah prcdoujejo razvoj latinské pisave. V pojasnilo

in boljše umevanje teh dokumentov je napisal dr. Jos. Mal pregleden ,,Razvoj

naše pisave" (str. 136— 143). — Jos. Erker se spomínja Ivana Ant. Dolniarja ob

dvcstoletnici njegove smrti z daljšim nemškim lánkom (str. 144 153), ki pa nam

ne nudi niesar novega. — Ožjemu krogu prirodoslovnih strokovnjakov je name-

njena dr. Fr. Megušarjeva študija „Oekologische Studien an Hôhlenticren"

(str. 63 83). Ornitologi bodo dr. Gv. Sajovcu hvaležni za vestno sestavljeno

poroilo „Iz ptijega življenja na Kranjskem v letih 1912 in 1913" (str. 153— 173),

ki je nadaljevanje enakih poroil prejšnjih let. ~ Oddelek „SI o vs t v o" poroa redno

o vseh važnejšili publikacijah zgodovinske, zemljepisne in prírodopisné vsebine, ki

se tikajo Kranjske. Pri bibliografskih beležkah je želeti, da sc dodá naslovu vsaj

šc krátka vsebina dotinega lanka, da dosežejo takí pregledi tudi svoj namen;

kajti z naslovom samim nam cesto ni mnogo pomagano. — Med manjšimi zapiski

naj opozorim v prvi vrsti na Seidlov nekrológy Edvardu Suessu (str. 180 184),

ki nam riše v jasnih potezah življensko delo velikega geológa, ustanovitelja tekto-

nike. — Prof. Per u šek zavraa v daljšem dodatku k svojim imenoslovnim rticam

nekatere trditve ravn. L. Pintarja o krajnih imcnih, ki jih je priobil v ,Lj. zvonu".

„Muzejsko društvo" je imelo v zaetku 1. 1914 321 lanov, med temi tri

astne in tri dopisujoe, torej približno isto število, kakor ga izkazuje mariborsko

„Zgodovinsko društvo". Društvo zamenjuje svoje publikacije s 113 znanstvenimi

društvi (in sicer 36 slovanskimi in 77 neslovanskimi) ter z 12 znanstvenimi aka-

demijami. Po strokovni razpredelbi jih je 32 prirodopisnega znaaja, ostala pa zgo-

dovinskega in filološkega. Pripravlja se izdaja znanstvenega dela .Flóra carniolica"

izpod peresa šol. svet. prof. Alfonza Paulina. — Deželni odbor kranjski in mini-

strstvo za bogoastje in uk sta naklonila društvu redno podporo.

Napredek, ki smo ga z veseljem opazovali pri vsakem novcm letniku

,,Carniole", naj ostane urednikom zvest tudi v bodoe

!

Dr. J. Ä
asopis za zgodovino in narodopisje. Izdaja Zgodovinsko društvo v Ma-

riboru. Urejuje Anton Kasprct. 10. Ictnik, snopi 1 4.

Na prvem mestu priobuje dr. A. Stcgenšek ianek o Julijanu Valentu,

ptujskcm protiškofu, ki so ga šmátrali za pôvod, da so Goti opustošili Ptuj. Na
podlagi podrobne analize edinega vira iz 1. 381. zavraa pisatelj Slckoveva in

Scluvachova poroila (str. 1—7). — Milko Kos je zbral iz „Libcr confraternitatum

Seccoviensis" slovenská oscbna imcna, ki jih je v viru okoli sto. Ta imciia je nosil
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„del slovenskega življa, kateri je, kakor dokazano, bival v 11. in 12. stoletju še

po današnjem Zg. Štajerskem". — Slovenské prisege pretcklih stoletij niso vážne

le kot jezikovni spomeniki, ampak tudi s pravnega stališa, kar je pokazal dr. J. J.

v asopisu 1. 1911. Ternu lánku je dodal dr. Fr. Kot nik nekaj opomb glede

rokopisa, ki se je neko hranil v Jarnikovi zapušini, ter je objavil Slovensko fevdno

prisego krškemu škofu iz 1. 1653 (str. 26—35). — V „Malih izvestjih" se nadaljujejo

koroške národopisné rtice („Teritev v Slov. Plajbergu"); A. Kaspret poroa o

pridvižnem zemljevidu bovškega glavarstva iz zaetka 17. stoletja, ki ga je izdelal

tedanji glavar bovškega glavarstva Filip Juri Gera. Fr. Ková i tolmai itnena

„Vodole" in „Naraplje" ; isti pisatelj je nabral nekaj podatkov za zgodovino Šoštanja.

V zadnjem dvojnatem snopiu je objavil neumorni tajnik društva Fr. Ko-
vá i daljši ianek iz gospodarske zgodovine dominikanskega samostana v Ptuju,

ki je bil ustanovljen 1. 1230 in zapri 1. 1786. ianek prináša obilico zanimivih

podrobnosti za zgodovino raznih kiajev po Srednjem in Spodnjem Štajerskem

(str. 59— 120). — V naslednjem lánku: „Andrej Schuster-Drabosnjak" (str. 121—140)

je dr. Fr. Kotnik napisal na podlagi svojih dosedanjih študij in novih virov mo-

nografijo o tem zanimivem narodnem pesniku, ki se je porodil I. 1768 in umri okoli

1. 1824. Iv. Ste k lasa piše (str. 140—144) o mejah Savinjske marke in sklepa,

da je „tekla meja med Savinjsko in Kranjsko marko od Litije ob Savi proti Zatieni

ter ob Temenici do Trebnjega in od tukaj na Krko pri današnjem Novem mestu

in potem ob levem bregu Krke do izliva v Savo". — Fr. Rámov š priobuje v

„Slovenskih doneskih iz Trubarjevih del" (str. 144—151) besede, ki jih Pleteršnikov

slovar nima in izmed važnejših tudi one, ki jih Pleteršnik sicer navaja, a nima

Trubarjevega citata. Lep in skrbno obdelan kame za zgradbo zgodovinskega

besednjaka našega jezika !
— Dr. Lj. Pivko piše o „pustni kobili (rusi, šargi,

gambeli, košuti itd.)", pustnem obiaju, ki je znan pod raznimi imeni malone po

vsem Slovenskem in ki ne more biti nemškega izvita, ker je tako star in tako

razžirjen, celo dale izven evropskih mej, kjer pa ni mogoe govoriti o kakem
nemškem vplivu ali izviru in ki je gotovo ostanek starih poganskih obradov. —
Stevilki je priložená tudi prvá póla Kíiharjeve zelo zanimivc zbirke „Národne

blágo vogi-skij Sloväncof", písane v ogrski slovenšini.

S to številko zakljuuje društvo 10. letnik svojega glasila in praznuje tako

nekak jubilej, ob katerem sta lahko društvo in urednik njegovega glasila, prof.

A. Kaspret, zadovoljna. Število lanov raste, polagoma sicer, krog asopisovih

sotrudnikov se širi in asopis sam dobiva v znanstvenem svetu vedno vec veljave

in ugleda, posebno seveda v slovanskem. Žal, da razvoj društva ni tako krepak,

da bi društvo in urednik lahko i/;vršila vse one lepe nárte, ki jih imata. A še eno

zadošenje in veselje imata ob desetlctnici, ko'vidita, da se zgled, ki ga dajeta,

posnema. Korošci so si ob petstoletnici ustolienja koroških vojvod ustanovili

,,Društvo za zgodovino in národopis koroških Slovencev", in na Goriškem se že

leta in leta marljivo zbira gradivo za naiodni muzej. Vse to je znak, da je prepri-

anje, kako veliké národne vážnosti je naša zgodovina in naš národopis, prodrlo

tudi drugje. Da je ta náuk celo dolgo desetletje našemu ,,narodno-gospodarsko-

matcrijalistinemu" asu vkljub velikim žrtvam — dajalo in pri tem doseglo

tako lepe uspehe, to je ob tej desetletnici veliko in lepo zadošenje Zgodovinskcmu
društvu in njegovim trudoljubnim lanom. J. A. Glonar.



%

392 Nekrológ.

Nekrológ

Ý Tadija Smiiklas. Sedaj pokojnega predsednika Jugoslovanskc Akadcmije

so poznali tisti Slovenci, ki so štiidirali na Dunaju takrat, ko se je pripravljal .Zvon",

poznali so ga tudi gostjc Rogaške Slatine, kamor je po zgledu svojega prijatclja

Strossmayerja — rad zahajal na leenje, konno pa odborniki in sotrudniki „Matice

Slovenské", ki so ga videli na njenili sejali, doloenih za Jugoslovansko Enciklo-

pedijo. Moža, ki ima velikili znanstvenih zaslug in se je tudi pod Khuenom dobro

držal kot opozicionalen poslanec v saboru, je „Matica Slovenska' izbrala svojim

ôastnim lanom. - Smiiklas se je narodil 1. októbra 1843 v selu Rcštovu v Žumberku.

Njegov strie, uniatski škof v Križevcih, ga je vzel v grško-katoliško semeniše v

Zagrcb, kjer je maturiral 1863. Potem je bil leto dni suplent v Osijeku, a 1864 dobi

deželno (državno) štipendijo ter odíde na Dunaj študirat geografijo in zgodovino;

slušal je tudi Miklošia, je bil pravi lan instituta „fiir ôsterreichische Geschichts-

forschung" ter se uglabljal v zgodovinska dela Palackega. Leta 1869 je dobil mesto

na rcški gimnaziji, kjer je 1870 postal definitiven ; 1873 dobi gimnazijsko profesuro

v Zagrebu, a 1882 postane redni univerzitetni profesor; 1. 190.5 je bil umirovljen.

Kot rektor (1887—1888) se je posebno trudil za ustanovitev medicínske fakultete.

Izza 1883 je bil pravi lan Akademije, a izza 1901 njen predsednik ; za sedem-

desetletnico njegovega življenja ga je filozofska fakulteta izbrala prvim astnim

doktorjcm zagrebške univerzc ; cesar mu je priznal astni znak za zasluge na polju

znanosti. Umri je 8. junija 1914. — Prvi spis njegov je bila programska razprava

reške gimnazije (1871): „Prvé dvije dobe književnosti hrvatske', tudi „Život i djela

Vjekoslava Babukiéa" je programska razprava (Zagreb 1876 in posebe). Kot nasto-

pajoi rektor je (1887) govoril „O postanku Gundulieva Osmana". Najvažnejše pa je

njegovo delo pri „Matici Hrvatski" in Akademiji. Izza 1875 je bil odborník „Matice

Hrvatske", od 1889—1901 predsednik; tu je (1879, 1882) v dveh debelih zvezkih

priobil svojo „Povijest Hrvatske", prvá kritina in obenem gladko itna ter nacijo-

nalno pisana zgodovina, ki jo šc dandanes radi itajo. Leta 1892. je za petdeset-

letnico „Matice Hrvatske" uredil „Spomcn-knjigo Matice Hrvatske" z mnogimi ži-

votopisi. Pri Akademiji je izdal „Obrana i razvitak hrvatske národne ideje od 1790

do 1835" („Rad" 80), „Misii i djcla biskupa Strossmayera' („Rad" 89), poznejc je

izdal veliko delo o Strossmayerju: „Nárt života i djela biskupa J. J. S. itd." (Zagreb,

1906). Leta 1895. je izdal knjigo „Život i djela Vr. Rakoga". „Život i djela Ivana

Kukuljcvia-Sakcinskega je opisal v „Radu" 110, mnogo manjših životopisov in

nekrológov pa v „Ljctopisu" Akademije IX, Xll, XVll, XX, XXI. Za dvestoletnico

osvoboditve Slavonije je obelodanil pri Akademiji spominsko delo o tem. Polcg

tega je 1901 izdal analc Baltazarja Krelia, a zadnja leta je urcjal pri Akademiji

zbirko listin „Codex diplomaticus". Smiiklas je bil tudi predsednik poverjcnstva

za uvanje umetnih in historijskih gradbenih spomenikov. Pokojnik je svoj imetck

(veji del, 80.000 K) zapustil Akademiji, a svojo bogato knjižnico zgodovinskcmu

seminarju na zagrcbškem vseuilišu. Dr. r. Ileši.

DO



K. Dolenc:

Jesenska romanca.

Nebo krvavi, pod njim gozd rumeni,

na polju zadnje silje zori,

na drevju sadje se rdei —
po polju gre kmet, sam s scboj govori

;

„Ko sem te oral, v rne brázde sejal,

o zemljica-mati, pa sem se bal,

da dobra tako boš, hvaležna tako,

da z glavnico vrneš obresti mi sto?

Pa sem se bal, pa sem trepetal:

Li nisem ji preve zaupal in dal?

A ti si mati, ki vedno skrbi,

a ti si mati, ki stotero rodi.

O hvala ti, zemljica, hvala ti!"

In kmetu vse lice se smeji,

in staro oko mu plamti in žari

kot takrat, ko k dragi v snuboke so šli

Ivan Albreht;

Jese.

1 oglej, dekle, kako je zbežal as:
prostrana polja spe pokojno

in meni rtajo se gube že v obraz.

Neko sem sanje klel — in zdaj jili ni,

in cvetja ni, dehteega opojno;

kot sence spremljajo me boli in skrbi.

.Ljubljanski zvon" 1914 XXXIV. 9. 26
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Mesto.

1 o ulicah tesnili se plazi greh

iz kraja v kraj, v oi, v srcc.

In sence beže za njim, pred iijim

in sence padajo vanj.

Po ulicah dolgih odmeva smeli,

na licih izžetih in v srcih žge

in sence zdivjane se v njeni tope.

Iz ulic pijanili se oglasi

:

potrka na okno, zabodc v oi

;

do jutra vábi, do dne preži

in klie in aká.

Trenotek.

T,ak plovem v svet, oblak, ki ž njim bcsni viliar.

Oko ne vidi in srce ne uti,

le vasili zabobni mi nn ulio

kot jekla silnega udar.

In saní, tak trpko sam

!

V obraz se mi reže svctovi

kot da zbesneli so vragovi,

kot da zdivjali so grobovi,

da me objamejo, požro.

In misel sama v sebi se zapletá,

v niegleno brezoblinost gine svet.
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Milan Pugelj:

Reza tega ne razume.

Qlediški tajiiik je bil poroen. To ga pa ni oviralo, da bi ne

zaiiajal pogostoma na svojo roko v žensko družbo. Zadnje

ase mu je ugajalo v stanovanju postarne subrete, gospodine Kor-

dinove, ki stanuje v prvem nadstropju jako elegantne hiše. Trg, kjer

stoji hiša, ne káže posebno prometnega lica in je zaradi pokoja

zelo prijeten.

Igralka ima pri sebi mlado služkinjo, svojo šestletno herko
in sorodnico Rezo. Sama ne govori s lovekom, dokler si ni uredila

toalete. Njena soba je kakor oficina arodeja. Na vsaki steni visí

po dvoje in vec zrcal, med okni stoji veliko zrcalo, nad umivalno

mizo se sveti veliko zrcalo in na stropu nad posteljo je pribito

podolgovato zrcalo z brušenimi robovi. Po mizicah, omaricah in

mizah in omarah stoje lonki, veji in manjši, krtae in krtaice,

bele in rožnate krpe, škatljice vseh barv in vseh velikosti in na po-

dolgovatih krožnikih tube z mazili kakor pri slikarjih oljnate barve.

Ce popoldne kdo potrka, se vse razvesele: gospodarica, ki ji

pravijo mater Alma, Reza, ki je dobila priimek soror, in mala drobná

Oigica, ki se je drži domae ime „mravljinek".

— Ho, vzklikne mater Alma, Peterlin prihaja.

In vse odšume v vežo, se postavijo po vrsti ob steni, primejo

z levico zadaj za domae halje, jih zaokrožijo in stisnejo k nogam,

a z desnicami po vojaško salutirajo.

Reza ima konservatorij in živi sicer v Pragi, kjer pouuje na

neki soli klavir in petje. Stará je okoli petindvajset let. Spadá med
tiste ženské, ki so za loveka brcz pomena, dokler ž njimi ne govori.

Ni lepa in ni grda. Na moškega more uinkovati šelc takrat, kadar

ž njim obcuje. Vse je odvisno od njenega družabnega postopanja,

od njene figúre ni.

Gospod Peterlin stopa po veži malomarno, v suknji in s ci-

lindrom na glavi in se ne ozre na domaice, ki stoje v obiajni

poži in salutirajo. V predsobi odloží suknjo, cilinder in palico, in

ko hoe suknjo obesiti, skoi vanjo Reza, a za cilindrom zagrabi

Oigica in vtakne vanj svojo drobno plavolaso glavico.

26*
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Mater Alma ga prime za desnico in mu jo obrne tako, da se

obesi nanjo z levico. Odpelje ga v sobo in posadi na divan. Kiie

ga s hrvatsko konnico: Kako, tajnie? Da si mi zdrav, tajnie!

Zmenita se za vino, za rdee, rno ali belo, in služkinja ga

gre iskat. Med tem prideta Reza in Olgica brez suknje in brez

cilindra. Olgica pleza po materi, zdaj po kolenih, zdaj po ramah,

Reza sede na drugo strán tajnika in prine se zabáva. Pripovedujejo

si najprej novosti dneva in pridenejo k vsaki komentár. Potem pove

tajnik najnovejši dôvtip, ki je po navadi precej pikanten. Ko se mater

Alma in soror Reza nasmejeta, poljubi mater Alma Olgico glasno cmo-

kaje in ree usmiljeno: Ubogi mravljinek, vsega te bodo poluijšali!

A mravljinek se ne zmeni ne za dôvtip, ne za opomnjo

materino in pleza iz naroja za vrat. Jaha s prijaznim otroškim

obrázkom, z drobnimi roicami se drži matere za elo, a tenké

nožice z dolgimi rjavimi nogavicami in z rjavimi šlapicami moli

dale naprej.

Med tem prinese služkinja vina. Gospoda trka in obnavlja

bratovšine. Peterlin daje prednost materi Almi in ne ve se, ali zato,

ker mu je bolj pri srcu, ali zato, ker je gospodinja. Olgica zadremlje

v naroju, a gospoda leze skupaj in se nazadnje tiši z rámami in

drži z rokami. Gospod je sijajne volje. Enkrat poljubi lice, sence

ali lase Reze, enkrat matere Alme. Reza se ozre vekrat po stráni

nanj in takoj nato pritisne elo na njegovo lice, ker se ji zdi v

svoji dobri volji in šegavosti nenavadno lep in prikupen. Obraz mu
žari v neki sveži rjavi lúi, zobje se mu svetijo izpod nevclikili

rnih brk in elo mu je visoko in jasno. e mu napravi katera

poklôn, ga odbije z veselim sarkazmom, da odleti, kakor bi vrgel

žogo ob steno. In ko mu šegavo pokaže mater Alma svojo nogo

do kolena, se namrdne s kratkoasnim preudarkom.

— Za moj okús nekoliko preborno!

In vsi se smejejo, tudi mater Alma, dasi je nekoliko užaljcna. —
Neko v nedeljo je prišla nenadoma neka ženská in jili zmotila.

Subreta je morala k njej v sosednjo sobo in z Rezo sta ostala

sama. Mrailo se je oprezno in poasi. Ker so viscle preko okna

goste závese, je bilo v sobi še hitreje vse temno kakor zunaj. Omare,

postelja, slike po stenah, drobné figurice po mizicah v kotili — vse

je utonilo kakor v rni megli. Peterlinu so se jele ustavljati besede,

kar je bilo nekaj izrednega. Mesto šále je silila vanj neka megla

kakor tista, ki se je zdelo, da je zagrnila poliištvo. Iz trctje sobc

se je ulo oddaljcno govorjenjc. Služkinja je odprla vráta in rckla

:
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— Ali naj prinesem lu?
In oba sta se oglasila obenem, kakor da bi se bila tako do-

govorila.

— Ne!

Reza je niolala. Sedela je skljuena naprej, glavo povešeno

na levo in roke v naroju. Peterlin je neprenehoma util v nosu

vonj njenih rjavih las, mehkoben, lenoben, prijeten vonj, ki obveva

in opreza ude kakor mlaen veter, pijan vonjave vroega rožnatega

polja. Pretegnil se je, nagnil nazaj in gledal od stráni Rezin život.

Spominjal se je od prej temne rdeine njene obleke, o kateri se

mu je zdelo, da se ji nenavadno prilega. Njen vrat mu je ugajal.

Bil je bel in vitek ženski vrat z nenavadno lepim tilnikom. Prijel

jo je naenkrat z roko, jo pritisnil k sebi in ji poljubil ta tilnik.

Nato jo je nagnil nazaj in ji poljubil ústne. Pri tem je util neko

posebno gibnost in mehkobo njenega telesa, kakršne — si je do-

mišljal — do takrat še ni imel v svojih rokah. In dvignil jo je zopct

nazaj in se nežno zagrizel v njen tilnik.

Reza je naenkrat dvignila glavo in se zravnala, kakor bi se

prebudila.

— Kaj pa delava?

Peterlin ji ni odgovoril. Ko se je ozrla vanj, jo je poljubil na

oko. Nagnil jo je nazaj in pritisnil svoja ústa na njena. Tako sta

mirovala dolgo.

Mater Alma je odprla na široko vráta in se oglasila.

— No, ta je lepa ! Poljubujeta se, saj sem vedela. Nežka, daj lu!

Prišla je v sobo z Olgico, ki se je je držala okoli vráta in ji

visela po životu. Sedla je k njima in jih ogledovala. udila sc je

in dejala nekoliko pikro.

— Poglej jih I Izgledata kakor dva idealizirana poeta.

Lu jima je bila zoprna. Pekla ju je v oi in bilo je tudi,

kakor bi izginila iz sobe vsa tista topia ubranost in bi postalo

mrzlo kakor na jesenskem strnišu.

— No, ali se bosta kaj oživela ? Pojdita, pojdita, oslika zaljubljena

!

Vstala je, položila Olgico nekoliko trdo na posteljo, da je za-

jokala in ji zlezla nazaj za vrat. Odnesla jo je s seboj v kuhinjo

in sc jezila tam nad Nežko, emu spuša také babe v liišo, kadar

imajo že itak obisk.

Peterlin pa je med tem zopct objel Rezo, jo nagnil nazaj in

pritisnil svoja ústa na njena. Ko je odhajal, mu je šla Reza odpirat.

In med vežnimi vráti jo je poljubil na ústa — dolgo in strastno.
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Odšel je poasi po prazni ulici in si izmislil do doma naj-

daljšo pot. Hodil je nad eno uro in spotoiiia mu je bilo toplo in

blago. Doma je šel tiho v svojo sobo in Icgel. Spal je sladko in

zadovoljno.

II.

V kavarno je zahajal po kosilu, da je bral jutranje asopise, in

zveer po šesti uri, da je bral veerné. In po kosilu in po šesti uri

je šla mimo kavarne Reza z Olgico ali s prijateljico ali tudi sama.

Nasmejala sta sc prijazno drug drugemu, in ta pozornost od njene

stráni mu je láskala. Enkrat jo je tudi dobil spotoma, ko je zavil

v kavarno. Bila je sama.

— Kam? jo je vprašal, a Reza se je smejala z omi, gledala

vanj in zganila rami. To, kako je zaokrožila pri tem ústne, mu je

bilo še posebno vše. Predlagal je izprehod ob reki, ki je tekla

skozi mesto, in šla sta. Razkrila mu je spotoma vse: kdo je njcn

oe, kje je in tako naprej. Mati živi loena, oe ima neko nesramno

mlado žensko. Njeno življenje je neveselo. Ljubila je že vekrat, a

vselej je bila nesrena. Njena slabost tii v tem, da je preodkrito-

srna. Moški se pritožujejo, eš da so ženské hinavke, a njej sc

zdi, da žele sami hinavk. V Pragi, kamor se kmalu vrne, živi eno-

lino. ehov, s katerimi se je seznanila do zdaj, ni mogla Ijubiti.

e jo obiše v Pragi, naj pride v nedeljo. Rozkázala mu bo vse in

ves dan ostane pri njem.

Prišla sta v gostilno na praznem koncu mesta in sedla v drugi

prazni sobi za vráta. Dobila sta vina, in ko so utihnili v sosednji

sob! koraki, se je sklonil Peterlin k njej in jo objel, tišal k sebi

in poljubljal v dolgih strastnih poljubih na ústa. e je kdo odprl

vráta, je pripovedovala ona naprej in svalkala bcle krušné drobtine.

— Pusti to, je dejal on, ker se mu je zdelo mekanjc belcga

krulia, ki je postajal pod prsti siv in nazadnje rn, neprimerno in

neokusno.

Reza ga je hvaležno pogledala in postrgala drobtine z dlanjo

pod mizo. Nato si je obrisala roke z robcem. Pravila je, da se ona

ve ne kapricira na takega prijatelja, ki bi jo poroil. Skromná je in

srena, e ji káže simpatije lovek, s katerim lahko in rada obcuje.

Soba je imela bele stene in na njih je viselo par zelo majhnih

rnih slik, menda fotografij domaih in sorodstva. Mize so bilc

belo pregrnjene in za neveliko štirioglato zrcalo z drobnim zlatim

okvirjem so bile zataknjene veliké bele rože iz papirja. Bilo je ne-

navadno svetlo in jasno.
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Peterlin je resno mislil nato, da bi obiskal Rezo v Pragi. In

dejal je odkritosrno

;

— Pripeljal bi se k vam, a z denarjem je vrag!

— Seveda . . . Veste, stanovanje vas ne bi ni veljalo. Sta-

novali bi pri meni, spali bi na zofi, ali e bi hoteli, tudi na postelji,

potem bi spala jaz na zofi . . .

— E, e . . .

— Ljudje so lahko povsod — pošieni. e spitá dva však v

svoji sobi ali v isti sobi . . . lahko se vedeta enako dostojno. Jaz bi

rekla gospodinji, da se pripelje moj brat. Ali ste mi kaj podobni?

In ko sta vstala in plaala, ga je potegnila pred zrcalo.

— Slabá je. Ni mi niste podobni. Jaz ima podolgovat obraz,

vi pa okroglega. Jaz držim spodnjo ustnico nekoliko preko zgornje,

vi pa zgornjo preko spodnje.

— Nekaj sva si že podobná, saj sva oba loveka. In za go-

spodinjo utegne biti to dovolj.

Pet dni pozneje je prejel Peterlin od Reze pismo, kjer mu je

písala, da obiše zveer glediše — parter, vrsta deveta, sedež sednii

na levi — in da jo bo veselilo, e se snideta za par hipov. Prišel

je sedet na prazen prostor za njenim hrbtom med prvim in drugim

dejanjem. Opisoval je kratkoasno njena ušesa. e se pogleda pri

lúi mimo njenega lica, pa zamrgoli majhnih belih dlaic, ki se pre-

mikajo druga mimo druge, kakor bi marširale. Njen nos je obrnjen

nekoliko na levo plat, kar se pa tie linije v profilu, ne dela skaze.

Po drugem dejanju — igrali so Puccinijevo „Madame But-

terfly" — sta odšla iz glediša. On je žvižgal melodije, ki jih je

ravnokar mimogrede poslušal, stiskal in skrival glavo v dvignjeni

ovratnik svršnika, kakor bi ga zeblo, in ji ponudil roko.

— Žejen sem, je rekel. Pojdiva na pivo.

Šla sta v krmo, kjer je bilo mnogo pivcev. Od vseh miz so

ju ogledovali. Reza je sedla tako, da jim je obrnila hrbet. Ona je

pila vino, on pivo. Govorila sta malo in zdelo se je, kakor da bi

poslušala druge Ijudi. Ali tudi za te se nista brigala.

Iz gostilne sta šla v kavarno, kjer je igral preglasen orkester.

Kdor se je hotel tam sporazumeti s svojim prijateljem, je moral

kriati. Ni bilo odstávka, ki bi ga ne ponovili godci v fortissimu.

Godli so na vso mo „Promisli, Maenko" iz „Prodane neveste",

in takrat se je Peterlin na glas, a nekoliko umetno smejal.

Ko sta šla iz kavarne, se je že nagibala no, a njima se je

zdelo, da sta komaj dobro stopila iz glediša.
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— Zdaj je spomlad, konec aprila ... ta zrak, taká no, to mi

ugaja, je dcjal on. Ali ne bi še malo pošetala?

— Da, je pritrdila ona in se obesila nanj.

Šla sta iz mesta proti drevoredu. Vse je bilo tilio, nikjer nikogar.

Hiše so spale, dolge ulice in ceste tudi. Po drevoredu je kapala rosa

od še golih vej in vejic, po katerih so epeli popki brstja kakor

orehi. Nebo je bilo polno zvezd in šip je sijal iznad daljnega líriba,

kakor bi nameraval tisti hip izginiti. Ozraje je bilo sveže in zdravo.

Prišla sta dale v gozd do klopi. Peterlin je sedel in si po-

sadil Rezo nežno in mehko na kolena. Sede je slekel svršnik in jo

zavijal vanj, kakor bi se bavil z bolehnim otrokom.

— Ali te zebe, je vprašal in glas se mu je tresel.

— Ne . . . Kako!

Oklenila sta se drug drugega, vzdihnila sta nevcde in neliotc,

svršnik je zdrknil med tem na tla, ne da bi kateri opazil. V poljubih

nista mogla najti ve dovolj slasti in potešenja za tisti veliki ogenj, ki

se je vžgal v njunih telesih in zaplamtel nocoj kakor še nobenkrat ne.

ez dolgo, ko se je širila že okrog sivá in trezna jutranja

svetloba, ko ni bilo ve ne zvezd ne meseca, je rekla ona, slone

z obrazom na njegovi rami.

— Jaz sem vedela, kaj bo . . . ko sva šla iz kavarne, sem vse vedela.

In to je pravila, kakor bi oitala nekaj žalostncga sama scbi

in ne njemu.

— Pojdiva! je dejal pogumno Peterlin.

— Poakaj še majkeno . . . poljubi me . . . tako . . . zdaj,

e ti je práv!

Ko sta se poslavljala na koncu drevoreda, se je obcšala ona

nepretrgoma nanj in vzdiliovala.

— Doma me bo Alma pikala . . .

— Saj res ; že dolgo me ni bilo k vam. Jutri pridem!

— Ne, bolje je, da ne!

— Ohrani Bog te v cvetu, je zaklical naenkrat in ji stresel

krepko roko. Okrenil se je in korakal veselo in moško po praznili

trotoarjili. Žvižgal je nalaliko in se vmes vasih posmejal samému scbi.

— Ti si grd lovek, je mrmral zadovoljno. Kaj pa delaš?

Zopet si skoil ez ojnico!

Bil je veder in il, kakor bi bil prestal neko nevarnost ali

dovšil nalogo, ki bi jo bil moral izvršiti. Zdaj bi ostalo na enkrat

vse za njim, kar je bilo nevarnega ali ukazanega, in on bi bil prost

skrbi, zadovoljen in vesel.
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— Konano je, konano je — je polglasno brenal, kakor

basist v operi.

Doma je odšel tiho v svojo sobo, se naglo slekel in zaspal.

Zjutraj mu je pretila žena s kazalcem, a on se je zravnal pred njo,

stopil s prsti desne noge postrani pred levo, držal pokonci peto,

položil desno roko na srce, iztegnil levo v zrak in zadeklamiral

:

— Jaz sem Rado Peterlin, tvoj verni Lohengrin!

V ohlapni spálni srajci z zavihanimi rokavi in zelenimi obšitki,

v rumenih spodnjih hlaah, ki so se tesno oprijemale nog, kuštrav

in nekoliko zapit je úinkoval jako kratkoasno.

III.

Že drugi dan je prejel v pisarni od Reze písmo. Pisala je, da

gre popoldne dale v predmestje po opravku. Ljubo bi ji bilo, e
bi jo spremil. Sedel je takoj za mizo in ji odgovoril brez vzroka

in pomisleka. „Ker mi je vsled nujnega posla nemogoe ugoditi

Tvoji želji, Te prosim, da me oprostíš."

Ko je ital po kosilu ali proti veeru nasleduje dni v kávami

asopise, sede tik velikega svetlega okna, se mu je vsakokrat za-

zdelo, da stoji nekdo zraven na trotoarju in ga gleda. Dvignil je

glavo in videl Rezo. Pokimal ji je v pozdrav in se nasmehnil, a

tému nasmehu ni manjkalo ironije. In zraven si je dejal v mislih

:

— No, ta je lepa! Vedno mi gleda ez ráme!

Drugi je oddale videl, da ga je akala. Ozirala se je sem,

ozirala tja, in ko ga je na križišu zagledala, je šla naravnost proti

njemu. Ž njo je bila Olgica, in da bi se izognil pogovoru z Rezo,

kateri bi se moral opravievati, je govoril z otrokom. Pobožal je

njena nežná lica in rekel

:

— Kako je s tabo, mravljinek?

— Dobro, je rekla. Mama mi je kúpila medveda, ki reni.

— Pa se ga ne bojiš!

— Ne! Saj ni živ. Pridite ga pogledat. e je vani práv, ga

vam tudi prinesem pokazat.

— No, to mi je Ijubše! Prinesi ga!

— In vi, gospodina? Izgledate imenitno. Toda ... v pisarno

móram.

In poklonil se je in naglo odšel.

Drugi dan sta prišli k njemu v pisarno z medvedom, velikim,

rjavim in smešnim, ki je zarenal, e ga je kdo nagnil naprej. Peterlin

se je vljudno smeliljal, ali v mislih si je govoril pikro in nejevoljno :
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— Vsako priliko izrabi, vsako priliko ... in vse to tako vidno,

tako namenoma. Na zadevi ni okusa . . . pusta ženská stvar, prc-

hajajoa v neprijetnost.

Iz rone torbice je privlekla Reza dve podolgovati sliki. Rekla

je, da jih je prejela ravnokar od fotografa.

— Mislim, da ni nobena posebno dobra, je dodala.

Peterlin je util, kaj priakuje. Želi, da bi jo zaprosil za eno

ali drugo, in tega ni maral napraviti.

— Obe sta jako dobri, je pohvalil, in gledal je njo in sliki.

Pri tcm je videl, da predstavljata sliki lepšo žensko, ncgo je ona.

Krog ust ji je drhtela trpká poteza, ki ji je kazila ves obraz. Iz vseli

kotov — iz oi, okoli ust, okoli nosu — je silila na dan neka po-

sebna jezna žalost, ki se mu je zdela smešna. Njen nos, nagnjen

nckoliko na levo plat, je bil brez izraza, dolg, púst in neskonno

zapušen, izgubljen, prazen in neumesten. Kadar je vzdihnila, se ji

je napel vrat, ki je bil sam na sebi boli moški nego ženski, in na

njcgovem vrhu je izginila majhna in neproporcijonalna brada. Skrila

se je pod kožo, kakor bi je sploh ne bilo, in od ust do izrezane

bluze se je širila prazna dolgoasna in brezoblina plast vratu.

— To se motite, je dejal Peterlin, namre . . . glede slik. Obe
sta práv izborni. No, zdaj pokaži še ti, mravljinck, svoje. Daj sem

medveda

!

Vzel ga je v roke in nagibal naprej, da je porenaval.

— Práv dobro, je rekel, práv dobro.

— Jaz — se je oglasila Reza s hripavim glasom — te dni

odpotujem ... v Prago.

— Tako, tako, je kimal in skoro ni mogel skriti veselejšega

ustva, ki ga je naenkrat preplavilo.

— Prej se morava še vsekakor videti ... za dalj aša, gospo-

dina Reza.

— Da, prosim vas! Gotovo, kaj ne?

Odšli sta. — Na pisma, ki jih je dobival pozneje, sploh ni ve
odgovarjal. emu plauje postreške, si je mislil. Ali ji preostaja toliko

denarja? In po mislih mu je brodilo z neko jezo posebno to, da

žive v življenju Ijudje, ki ne znajo nobene stvari konati. Vse, kar

jim pride pod roke, vleejo v neskonnost. Ko vidijo, da je že dávno

pri kraju, slepé sami sebe, da bi ne videli. udni Ijudje! ar najlepših

stvari je mnogokrat, e ne vedno, v njihovi kratkobi, konciznosti

!

Natakar v kavarni mu je prinesel velik popirnat závoj. Rekel je:

— To je dala neka gospodina za vas. Rekla je, da je perilo
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— Dobro, dobro.

Peterlin je pri koncu nekoliko razvil in videl ogromen šop

velikih strupeno-rumenih movirnih rož.

— To naj znai ijubosumno Ijubezen . . . Smcšno, zoprno . . .

Premislil je, zavil nazaj in dal natakarju.

— Vržite, prosim vas, v straniše!

Postalo mu je muno. Ko je stopil v novo ulico, je gledal

pozorno dale naprej po ženskah, e bi ne opazil morda kje njenega

slaninika, da bi se še pravoasno umaknil. V kávami je sedal v

škrite kóte. e je sedel pri oknu, ga je zagrnil. Koncern mája —
bila je nedelja — je prišla k njemu na dom. ital je neko dramo.

— Prosim, oprosti, jaz odhajam. ..prišla sem, da se poslovim.

Govorila je naglo. Ponudil ji je prostor na zofi.

— Vedela sem, da je vaša, tvoja ... ne vem kako bi ti rekla —
— Kakor ti je laglje!

— Vedela sem, da je tvoja žena odpotovala ... k staršem ali kam.

— K staršem, imaš práv. Za teden dni.

— Prišla sem, da izvem . . . Jaz sem jako nesrena! Tebi je

neprijetno, muno, vem, a jaz, ne zameri, trpim, strašno trpim —
V sobi je bilo nekoliko mrano zaradi težkih temnordeih zaves,

ki so zastirale od obeh stráni skoro do srede okno. Po temnih

stenah so se zamolklo svetlikali okviri slik in figúre, ki so bile po

slikah — se je zdelo — da gledajo in strmé vse v Rezo, v ne-

znanko, ki je niso vajene, in akajo, kaj bo naredila. Tudi kipi in

kipci na omarici nasproti zofi so zrli vanjo. Posebno pozorno in

smešno je škilil veliki Kitajec v pisani halji in rdei kapi.

Rado je vstal, stopil k oknu in si stiskal nos. Nato je nena-

doma trikrát kihnil.

— Ne noruj se, ah . . . Kaj ti je?

— Ni, saj se ne norujem. V nosu, isto pri stráni, mi raste

neka brka. e to izpuiim, kihnem dvajsetkrat zapored.

Peterlin je zopet silovito kihnil. Dodal je z ihteim glasom

:

Izpulil sem jo . . . po nesrei . . .

— Jaz nisem, je dejala ona s tresoim glasom, jaz niscm . , .

— Kaj nisi?

— Vlauga, je zakriala in zaela naglo in tiho jokati.

— Kdo to misii? Bog ne daj! Ti si dobra, postená ženská. To
stoji. Ti si predobra. Tvoja slabost je dobrota!

Poasi je ponehavala iliteti in iz torbe je privlekla moško pismo.
— Mnogi, je rekla slabotno, me žele, a jaz, jaz . . .



404 Milan Pugelj: Reza tega ne razume.

— Ti jih ne maraš!

— Dobri, boljši gospodje . . . tukaj . . .

— Jasno!

— Tukaj mi je pisal gospod dr. Bajt, profesor, mlad . . . zvedela

sem, da bi me rad poroil.

Peterlin pogleda vanjo stoje sredi sobe, tiše robcc na nos

in si misii: Za božjo voljo! Zopet nima popolnoma ni brade!

Utopila se je v prostranem vratu. In na glas pravi:

— Dr. Bajt je simpatien, poznám ga. Imeniten íant!

— Vidiš, ponuja se mi. Evo, njegovo pismo

!

— Ljubi ga!

— Ne maram ga

!

— Jasno!

— Kako to . . . jasno?

— Jasno, naravno!

— Ti si pa ožcnjen

!

— Da!
— Nesreno!
— Da!
— In me ne maraš

!

— Da!

Oba umolkneta, in podobe s slik in zlasti škilasti Kitajcc —
vsi gledajo vanjo, zadržujejo sapo in akajo v tihcni straliu, kaj

bo naredila.

Peterlin gre do okna, se tam obrne in pravi:

— Midva sva doživela, kar je bilo nama namenjeno in kar je

bilo obema prijetno. Jaz ne vem, kaj še zdaj hoeš!

Reza si grize spodnjo ustnico in meka krevito robcc. Vstane

naglo, iztegne desnico z nckoliko nazaj privilianimi prsti in mu jo

odlono in moško ponudi.

— Zbogom torej

!

— Imej se dobro!

Streseta si krepko rokc, in Reza odide v tisti temnordei obleki,

v kateri mu je neko ugajala, in nekoliko sklonjcna. Peterlin

gre k oknu in gleda za njo po ulici. Iz njenili neodlonili ženskili

korakov, iz njenih gibov in gub šije odsev temne, težke in rezkc

tragike, katere pravega vzroka ona ne razume in ne more izprevideti.

Umaknc se od okna, scde v naslanja, vzame prieto dramo
in se pripravlja, da bi ital dalje.

— Zdaj je vendar konec, mrmra zadovoljno. Upajmo . . . konec je

!
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Vilko Mazi:

Custozza - Solferino.

(Konce.)

Ves jase dan je svatoval tam zunaj nad gozdovi, ves pijan lúi

in toplote je mežikal proti solncu, ko sem se vozil ez Kras.

Ta Kras s sivim, razglodanim kamenjem, je kakor morje okamenelih

misii. Kdo bi se nádejal, da skriva tam na róbu šime vinograde in

oljkine gaje in da se bo tam na ovinku naenkrat razgalilo živo morje!

Thalatta, thalatta! Kako bi vas ne pozdravil, širne vode adri-

janske, svobodno razgrnjene od vzhoda do zahoda! Thalatta, thalatta,

hrepenenje vseh hrepenenj ! Pozdravljen ribi pod žoltim jadrom

!

Kako dale si od mene in od vseh Ijudi in od klavrnega življenja !

Pod božje solnce si žvižgaš veselo arijo in z morjem dihaš svobodo;

kdo bi se meril s tabo! —
Trst.

Nervozno vrvenje írgovskega mesta. Kolikor potov sem še

stopil med to vrvenje, se mi je tožilo po svobodi, kakor da me je

kdo uklenil v sirove okove. Na Mólo S. Carlo sem moral pohiteti

vsakokrat, da se mi je duša oddahnila. Tam so se mi predramile

misii in pustil sem jih, da so odhitele za drobnimi jadrenicami.

kakor teejo otroci po livadi za pisanimi metulji-krilatci.

Opolnoi so odvezali „Almisso" in vode so zašumele ob

njenih bokih. Bila je divná vožnja tja v jasno, zvezdnato no. Proti

jutru so se prieli vzdramljati tuji bregovi, iz megel so vstajali še

pol zaspani in so gledali zaudeno v rožnato lu, ki jih je oblivala

skozi meglene koprene. Tam iz dalje se je lušil novi campanile

SV. Marka, zmerom jasnejše so se rtale kontúre. Iz kabin so pri-

hajali na krov radovedni pasažirji: mlade dáme z elegantnimi ka-

valirji. Vsem se je poznala na licih in v oeh trudnost preute noci.

Morda so bili to novoporoeni pári, namenjeni na obiajno ženi-

tovansko potovanje prek mesta pravljic in udežnih zgodb, kdo jih

je poznal! Razlagali so kavalirji svojim družicam po kažipotu palae,

ki so se drenjale tam v sprednjih vrstah, však v svojem jeziku so

razlagali, ampak kažipoti so bili vsi nemški.

Benetke.

Historinega bogastva je zares uda nakopienega v njih, a

koliko pa je Ijudi, ki bi romali sem res samo radi tega bogastva?

Bore malo! Da je samo današnje lice tako vabljivo, tega ne vcrujcm.
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Ljudje se love na pompozno reklamo, ki ji resnica ne seže niti do

lenkov. Res nekaj posebnega so te vodne ceste, vená povodcnj,

udomaena že in nepogrešljiva. Zlasti je nekaj posebnega Canal

Grande, ta široki vodni korso. Tudi vitkost beneanskih pala je

treba pohvaliti. Ampak nekaj res udovitega in predražestnega je

samo Markov fórum in vse ono, kar mu daje znaaj, vse od gizdave

katedrále do skromnega golobka, ki si pridobiš njegovo zaupanje

za koruzno zrnce. Ce preroma lovek naposled še akademijo, je

dobil zadosten vtis „kraljice morja" in se lahko z mimo vestjo po-

slovi od nje in od zloglasnih komarjev, ki ne dajo romarju miru

vso Ijubo no in od ni manj sitnili ciceronov, ki nadlegujejo tujca

ves božji dan.

Veer je padal na laguno, ko se je premaknil vlak in zdral

po dolgem mostu v pestré gornjeitalske poljane. Kakor dale seže

pogled, sama bujná ravan, kjer zibljejo lahni vetri debelao in pol-

jejo po trtah udežni soki od murve do murve. Tupatam se vspne

v dalji slok zvonik, kakor hrepenenje se dvigne, zaplamti v veernih

sencah in utone brez sledu. Vlak je drvel svojo pot in se zarival

v vedno gostejšo temo. Gigant je preskakoval reke in vlekel za

sabo težke verige . . .

Verona.

Naspal sem se dobro in poceni in zato mi ni manjkalo razpolo-

ženja, ko sem stopil zjutraj med živahne branjevce na Piazza Erbe.

Tistega Italijana vidim še danes, kako je znal na originalen

nain privabiti k svoji rni skrinjici cele trópe radovednežev. Na

stojalu skrinjice je imel pritrjeno nitko práv pri tleli, drugi konec

pa je držal v desnici. Na nitki sta si stala nasproti dva ploevinasta

možica, komaj pedenj veliká, z nožicami se dotikajoa tal. Pred-

stavljala sta dva atléta, pripravljena k borbi.

Ko je bila grua že dosti veliká, je priel Italijan razlagati

bistvo in pomen rokoborbc. Brez oddiha je govoril in nikdar mu
ni liotelo zmanjkati besed. Že samo poslušati ga je bilo užitek.

Vmes je živahno gestikuliral z levico in neutrudno mežikal s rnimi

omi. Zdaj je potegnil in možica sta se sprijela. Zaela sta se pre-

metavati in zvijati kakor živa atléta. Zdaj je bil ta v zraku, zdaj

oni, kakor je pa potegnil spretni prst. Vse naokoli je navdušeno

sledilo rokoborbi in naposled nagradilo zmagovalca Luigija s fre-

netinim aplavzom. V tem pa je Italijan že odprl skrinjico in ponujal

navzoim pripravo za rezanje stekla. Preskúšal jo je na šipi, pa je

res imenitno rezala, kakor je kdo hotel : ravno rto, lok, ccl krog.
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Stvar je bila jako poceni, zato je šla dobro v denár. Ko pa se je

grua iztrebila, morala sta atléta zopet privábili novih gledalcev in

kupcev. —
Verona je sicer majhno mesto, vendar hrani v sebi toliko zgo-

dovinskih znamenitosti, da mora lovek pohiteti, e jih misii obleteli

v enem dnevu.

Kamor stopiš, govori sama historija: Piazza Erbe, Piazza dei

Signori z vitko Loggio in Dantejevim spomenikom, sarkofagi Scali-

gerjev pod milim nebom, aréna . . .

Ob sarkofágu Mastina 11. sem se pomudil precej dolgo. Gledal

sem v dúhu astihlepnega Korziana, ki mu še veliastvo smrti ni

bilo nedotakljivo. Svoje dni, ko se je mudil v Veroni, je velel od-

vzdigniti težki pokrov tega sarkofaga, da je lahko odvzel mtvemu
vitezu elado, pa jo posadil na svojo glavo in opásal svoja ledja

z njegovim meem.
V starodávni areni so pripravljali tisti dan ogromni oder in

kulise za „Aido", ki so jo napovedovali ogromni plakali že v Trstu.

Zelo žal mi je bilo, da nisem imel prilike videti tisoe Ijudstva v

„hiši Dietricha Bernskega", kakor so spoštljivo nazivali areno ger-

mánski vojšaki v srednjem veku. Že prazen prostor napravlja

mogoen vtis, kaj šele, e objema 29 tiso Ijudi!

V vseh asih je igrala „kraljica Adiže" važno vlogo kot na-

ravno križiše severa in juga z vzhodom in zahodom. Zato so tudi

avstrijske vojske našle tu najizdatnejšo oporno toko. Masivno ob-

zidje nad širokimi jarki pria še dandanes o nekdaj moni trdnjavi.

Ponekod se zdaj že razdira ta historini spomenik, kar je práv ob-

žalovanja vredno. Opazil sem to v neposredni bližini majestetine

Sanmichelijeve „Porta Nuova", ki vsled te estetine pregrehe mnogo
izgublja na svoji lepoti.

Zopet sem se vozil po bujni ravnini med murvami, trto in

debelao. Toda jedva sem si ogledal živabno kramljajoe sopotnike

v prostornem vagónu, že smo se ustavili ob 15 km, torej na cilju

moje vožnje.

Villafranca.

Noben tujec ni izstopil. Dobil sem vtis, da so tu tujci, zlasti

pa turisti zelo redkc prikazni. Že pred kolodvorom mc je obkolila

cela grua radovednežev, ko sem si potiskal suknji za nahrbtnik

in si vihal rokave visoko nad komolcem, zakaj soparno popoldne

je bilo. Skoro vsi so se mi smejali. Tako sem imel obilo spremstva

po široki ulici, ki peljc od kolodvora v sredino linega mesta in
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potem dalje proti Custozzi. Bil sem jim kratkomalo „Tedesco",

kakor obiajno nazivljejo Italijani vsakega tujca.

Malo pred koncern mesta sem naletel na prvi in pomembni

spomenik izza nesrene bitke 59. leta. Na desni stoji mrká, eno-

nadstropna hiša, zaznamovana s štev. 40. Okna in vráta so bila

skrbno zaprta. V prostranem vrtu, ki se razteza od hiše dalje naprej

ob esti in je obdan z visokim židom, se ni ganila niti ena cipres,

ki so molele svoje plašne vrhove proti nebu. Nikjer sledu življenja.

V proelju je vzidana veliká marmorna ploša z nápisom, ' ki pove,

da sta podpísala tu Napoleon III. in Franc Jozef I. preliminarno

pogodbo po solterinski bitki. V spomin na ta dogodek je postala

ta hiša nacijonalni spomenik, kakor jih je vGorenji Italiji vse polno.

V tej hiši so se torej odloili velevažni momenti: ujedinjenje Italije in

avstrijsko-pruski konflikt, ki je imel za posledico ujedinjenje Nemije.

Na neki drugi hiši v bližini sem opazil, kakor že prej v Veroni

na Piazza Signori, malo marmorno plošo s samozavestnimi be-

sedami Viktorja Emanuela: Ci siamo e ci resteremo.

Cesta zavije v plodno polje. Lepa in gladka cesta je to, ki se

stiska v senco murv in zdi se ti, da ji je silno dolgas. Od aša

do aša jo premeri danes kaka dvokolnica, pred dobrimi petdcsetimi

leti pa je bilo tod toliko drvenja Ijudi, živine, topov in vozov . .

.

Kmalu so vzkipeli na zahodni stráni nizki griki, posejani z

vitkimi cipresami. Tam vrh griev se je lušil ogromen obelisk in

pred njim na levi se je belila Custozza. Slike iz moje mladosti

so oživele.

Od ceste, ki sem romal po nje] došlej, se je odcepila na desno

malo ožja, a ni slabša. Vodila je v ravni rti baš tja pod klance,

kakor da se je naveliala ravni in se ji je zahotelo plezanja in

vijuženja po kateremkoli poboju. Zdelo se mi je potrebno, da sem

' Nápis slove:

NAPOLEONE III. IMP. DEI FRANCESI
FRANCSCO GIUSEPPE IMP. D'AUSTRIA

U. LUGLIO 1859

SOSCRIVERANO QUI
IL MEMORANDO

TRAXI^ATO 131 PACK
•

A RICORDO PERENNE
LA AMlGLlA GAUDINl MORELLl - BUGNA

P.
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krenil zdaj na to cesto. Skoro sem stal na novem razpotju práv ob

vznožju hriba, ki nosi na svojem grebenu Custozzo. Ponudila se

mi je bližnica, ki se je morejo posluževati samo pešci, ker je precej

napeta. Položnejša cesta za vozové je izpeljana v velikem ovinku

in pripelje v vas z desne stráni. Nesreno nakljuje je hotelo, da

sem pogledal tudi ta kos poti, toda šele naslednje jutro.

Custozza.

Majhna in skromná vasica je to, posejana vrii grebena, ki

prepadá zelo strmo na zahodno strán. Veliasten pogled se je odprl

od tu nazaj proti Villaíranci in po vsej krásni kampanji doli do

Mantove. Z vziioda sta pogledala bližnji širokoplei Monte Torre in

njegov sosed Monte Croce, kjer se je bil 66. leta najsrditejši boj v

dopoldanjih urah. Zlasti na Monte Croce so imeli Avstrijci obutne
izgube. Na zabodni stráni so se pokazali mnogoštevilni griki vse

tja do Solferina in gori do Gardskega jezera. Temne ciprese po
njih so bile kakor objokane vdove na grobovih. Nebo je gorelo v

veerni zarji, poasi so padale sence in zapredale tisto ogromno
„pokopališe".

V kulturnem pogledu je Custozza še precej taká kakor je bila

pod Avstrijci. Tam na bližnici sem dohitel gospodino, ki je trudoma
potiskala kolo v klanec. Predno je dosegla vrh, sem si že ogledal

vas in odložil nahrbtnik pred pohlevno krmo. Prišla je potem
mimo mene in ko so jo ugledali otroci, hiteli so vsi k njej, svoji

maestri. Prinesla jim je izprievala. Kar tam na sredi vaši jih je

delila. Tudi odrasli so prišli blizu. Zanimali so me uspehi in zato

sem naprosil neko mater, naj mi pokaže sinkovo izprievalo. Njej

je oividno ugajalo, ker je bila vsa vedra v obraz, jaz pa nisem

bil ni kaj zadovoljen s samimi šesticami in sedmicami. Pozneje

sem se šele preprial, da je bila mati vendarle opravieno zadovoljna,

ker imajo v Italiji številke v izprievalih baš obratno vrednost nego
pri nas. Ena je torej tam najslabší red. Pijaa, ki mi jo je pritresla

krmarica, ni bila baš najbolja. Tudi tistega roja mušie, ki je ležal

v steklenici, si nisem zaželel. Voda je seveda kapnica, ampak kakšna

!

Sredi vaši sem iztaknil edino bottego, kjer sem hotel dobiti raz-

glednic. Saj so se mi doma vsi križem priporoali za razglednice z

bojiš. Cel kup mi jih je ponudila krásna prodajalka, ali izbire ni

bilo, zakaj na vseh razglednicah je bil upodobljen „Ossario", tisti

ogromni obelisk, ki se je kázal že v Villaíranci. Nobene slike vaši,

nobene panoráme teh historinih tal, ki sem jih tako iskreno hre-

penel videti. Vsaj „Palazzo Bevilaqua" bi bil rad dobil naslikano.

.Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 9. 27
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Sredi vaši leži to od cipres zastraženo, masivno, mrano poslopje,

ki so ga lizali na tisti predkresni dan polilcpni plameni. Kúpi trupel,

težko ranjeni in pokveeni so polnili prostrano dvoriše in vse

prostore v palai. Odnesti sem jo moral s sabo žal le v spominu.

V poznem mraku mi je šel pokazat krmariin sin pot, ki me
je še akala do Valeggia. Par belih lis v daljavi mi je oznanjalo

cilj tega dne. Nekoliko na hvi se je vila v dolini široká, bela

cesta, ki sem jo mogel dosei po ozkih stezah, presekujoih polja

in travnike.

Buon viaggio! — In ostal sem sam. Ko sem se jel spušati

po razritih grapali, so me naenkrat zajeli obutki, ki so mi bili

vsedotlej tuji. Mrzla zóna je pokljuvala v mozgu. Nebrzdana mi je

postala domišljija. Kakor da živim strašni dátum 25. VII. ali še

strašnejši 24. VI. Skoz mrak se vlcejo silne vojske, naenkrat se

zarijejo druga v drugo, vzduli sveže krvi šili v okajeno ozraje.

Topovi tulijo in puške žvižgajo smrtno pesem, tupatam huškne

strašen plame v nebo ... na levi padajo, na desni padajo, beže

za mano v nevzdržnem diru, drve pred mano v srditih kletvali . . .

Obutil sem smrtno veliast vojne.

Ko sem se izmotal iz tistih gráp, me je peljala steza mimo
samotne kmetije, práv tik gumna pod milim nebom, potem skoz

neki akvedukt, prek potoka Tione po debeli deski in še naprej med

grmievjem v mnogih ovinkih, presekujoa nekaj kolovozov. Slednji

sem dosegel cesto.

Ozrl sem se še enkrat nazaj proti Custozzi, ki je léno mežikala

visoko gori na razpokani rebri, napravljajoa se k poitku. Da bi

se dostojneje poslovil od nje, ki je bila že pol potopljena v sivem

mraku, hotel sem jo pozdraviti skoz daijnogled, ali — imeti ga je

treba! Pri zlodju, gori pred krmo sem ga pozabil. Kaj storiti? Da

bi se vrnil, tega mi ni kázalo, zakaj sredi rebri bi me zagrabila no
in ne mogel bi potem ne naprej ne nazaj ; en sam ncroden korak

po tistih grapah, pa bi lahko tvegal življenje. Toliko pa še vseeno

nisem cenil daljnogleda. A resignirati tudi nisem hotel nanj, zato

sem se odloil, da se vrnem ponj drugo jutro zarana iz Valeggija.

V dobri nadi, da me dotlej poaka, sem jo mahnil po zložni esti

v zvezdnato no. Ob taki uri je jezdil ravno tod naš cesar, vraajo
se s solferinskega bojiša v glavni stan Villafranco . . .

Práv blizu je tolklo kladivo deveto uro in kmalu sem pustil

za sabo prvé elektrine žarnice, ki so mi potrjale veselo zavcst, da

nájdem udobno prenoiše v vejem kraju.
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Krmariiii sin s Custozze mi je priporoil v Valeggiju „Albergo

al angelo". Ni mi ga bilo treba iskati, zakaj cesta sama me je pri-

peljala tja. S tisto italijanšino, kolikor sem jo vzel na pot, sem
mogel brez skrbi dopovedati svoje potrebe, ali s tem nisem raunal

doma, da bom moral opisovati v Italiji tudi svoje nezgode. Nem-
šine krmár ni razumel, tista drobná knjižica italijanske konverzacije,

ki sem jo vláil po žepu, mi pa tudi ni mnogo obetala. Vso sem
prelistal, da bi iztaknil kje izraz za „daljnogled", zaman, Iz vseli

poglavij sem zbil fráze, ki so se dale porabiti, daljnogled sem pa

narisal in tako sva se naposled sreno sporazumela, da me bo peljal

prihodnje jutro navsezgodaj na Custozzo. Ves vcsel je bil, da me
je mogel razumeti in v tem pogledu je treba italijanske oštirje zares

pohvaliti, da ne brijejo norcev iz tujca, e jim še tako lomi jezik,

ter bi jih zato postavil lahko v izgled mnogim našim krmarjem.

Komaj se je prielo daniti, me je že vzdramilo trkanje na vráta,

ki sem jih zveer iz previdnosti zabarikadiral s stoli, ker niso imela

ne kljuavnice, ne zapaha. Dasi je ostala vsa ta barikáda nepre-

maknjena, vendar se „ulomilcev" nisem ubránil. Jedva sem zatisnil

oi, so me že vzdramili nepovabljeni gostje od Mincija — komarji.

Težko sem vstal, ali moral sem. Koleselj je bil že pripravljen,

ko sem prišel na dvoriše in kmalu sva drdrala s krmarjem po

široki, gladki esti, ki sem jo prejšnji veer premeril v temi. On je

sedel na koziu
;

precej obilen je bil in opazil sem, da se je kozel

zdajpazdaj sumljivo udajal ter so priele stranice hrešati. Vse je

kázalo, da namerava iti koleselj na dvoje. Tudi voznik je kmalu

uvidel nevarnost in še o pravem asu presedel k mcni. Tako sva

sreno dospela po zložnejši poti na Custozzo. Daljnogled me je še

poakal in zato mi ni bilo ni žal za tistih šest lir, ki sem jih moral

odriniti za vožnjo. Obrnila sva in kmalu je zopet škripal koleselj

po ravnini. Blizu tam, kjer sem prejšnji veer zapustil bližnico, je

stala razvalina starega stolpa „Torre Gherla". Krmár mi je povedal,

da je do tu segalo široko obzidje kastela nad Valeggijem še do

aša Avstrijcev. Za stolpom so báje zakopávali konje, ki so padli v

bitkah pri Custozzi. Sled porušenega obzidja se je práv dobro po-

znala skozi ob esti. Ob sedmih sva se vrnila. Pohitel sem z zaj-

trkom, zakaj zemljevid je obetal nogam za ta dan še najmanj 40 km.

Valeggio.

Znaaj starodavnega mesta. Že na prvi pogled v zemljevid se

izdaja tu vážna strategina toka, z ozirom na prchod ez Mincio.

Mogoni kastel, ki so mu vitki stolpi še precej dobro ohranjcni, je

27*
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igral svoje dni veliké in težke vloge. Danes pa gleda doli na deroe

valové Mincija ves astitljiv, s pogledom delavca, ki je dopolnil

naporno delo, kakor sta mu veleli dolžnost in ast.

Pot se je prevesila v veliki serpentini k bregu Mincija. Priromal

sem torej na konec Bcneije. Vsetod je torej taborila avstrijska

vojska 48. in 59. leta. Zmagoslavno jo je peljal Radccki odtod v

Milan, pogumno jo je vodil cesar Franc Jozef na solferinske gorice

in porazená se je zatekla sem naslednji veer.

Pokazala sta se mi dva ogromna podstavka, ki sta mogla nosili

v davninah mogoen most. Globoko spodaj se je oglašala pohlcpna

reka, skrita v vrbovju. Kakor da jo tira slabá vest, se je umikala

oem. Šele z ozkega mostia pred vasjo Borghetto sem se mogel

razgledati po divje razpenjenih valovih, ki so se prehitevali med

silnim šumenjem. Tisoe in tisoe se jih je drenjalo tu na kresni

veer 59. leta v obupnem boju za golo življenje. Mnogo so jih

pogoltnili lakomni valovi v tej strugi . . .

Onkraj mostu sem stopil na tla Lombardije. Cesta se je vzpe-

njala med griki tja proti Volti, ki je kázala tam na levi v globokem

kotlu strehe svojih hiš. Tam se je torej držal naš cesar v jutranjih

urah solferinske bitke, po bitki pa je zopet jezdil skozi Volto na

Valeggio, po tej esti torej, ki sem zdaj romal po njej. Ostal sem

na razpotju vrh planjave in baš ugibal, ali naj se držim leve, ali

desne, ko mi pride nasproti preprost kmeti. Ta mi je nasvetôval,

naj se Volte izognem in se poslúžim desne poti, ki je mnogo bližja

na Solferino.

Ubogal sem ga in jo malinil po zložni esti, držei na Mon-

zambano, ki je tudi važen prehod ez Mincio. Tej esti pa sem se

kmalu izneveril. Krenil sem na kolovoz „Stráda cavallara", ki jo je

presekal. Smeri proti Solferinu sem si bil zdaj svest in naposled

se mi je celo zahotelo takih-le potov „ez dm in str". Ob tistem

kolovozu je zdaj napeljano na visokih drogih gosto elektrino

omrežje, najbrže zvezano s kakim velikim industrijskim podjetjem.

Napeljava je izpeljana od Mincija.

Tako sem hodil po prosti planjavi med robidovjem, med mur-

vami, med njivami in travniki. Prestopil sem širok jarck, umetno

izkopan, morda še spomin na kresni dan? Kdo ve, e niso v lem

jarku šepetale slovenské besede, drgetajoe v bojni zoni? Saj se je

pri Solferinu boril tudi 47. (spodnještajerski) polk . . .

Šel sem daljc. Majhen, gol griek na levi. To je mrgolelo tod

Ijudi živili in mrtvih! Gozdi „Bosco scuro" v podnožju širokcga
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grebena tam na levo. Koliko jih je tukaj akalo znamenja z grebena!

Tam gori je bil cesar z generalnim štábom. Kakor okamcnela so

bila vsa ta krdela, zakaj tam spredaj je že mežikal Solferino. Nad

njim je grozil širok gri z mranim stolpom „Spia Itália", ki je

skrival za svojim hrbtom sovražne trume. Tisoi duš so se stískali

v psalmu smrtne veliasti. Kje je bila domovina, ki so jo klicale

trepetajoe ustnice! Strašen vihar se je že oznanjal v voilem bob-

nenju topov iz doline onkraj teh goric . . .

Tesni, neprijetni obutki so me spremili práv do vaši Cav-

riana, ki se naslanja na rebri dveh griev z južne in zabodne

stráni liki jaslice v kótu. Tod gori se je vodila nesrena bitka vse

tja do odloitve. Ob štirih popoldne se je cesar umaknil na vzhodne

višave poleg Corte, odkoder ga je prepodila silná nevihta doli v Volto.

Cesta se opletá zdaj med zahodnimi grii in pripelje kmalu

v vasico Sa n Cassiano, ki se tu z róba morené razgleduje po

širni Lombardiji vse tja do Milana. Po tistem položnem poboju,

ki se sklanja v dolino, je prodrl Mac Mahon v odloilnem trenotku.

Solferino.

Za kosilo sem bil tu. „Gast- und Einkehrhaus zur Sonne", to

pa ni karsibodi v tako pohlevni italijanski vasici. Ni se nisem po-

mišljal prijeti za kljuko, zlasti še, ker sem videl, da je stala prej v

vratih bujná toajka, ki pa je brž planila v sobo, ko je videla da

se ji bližam — golorok, razgaljenega vratu in gologlav. Brž sem

se prepria), da je bil tisti neobiajni nemški nápis samo za vado,

morda še iz avstrijskih asov? Živ krst ni razumel nemške besede.

Poemu pa tudi, saj so mi italijanske fráze iz moje zaloge popol-

noma zadostovale.

Bas sem pisal razglednice, ko se odpro vráta srednje sobe in

bájne ženské oi so se uprie vame. Bogme, da mi je svinnik padcl

iz roke samega zadivljenja! Saj nisem mogel verjeti: na teh kmetili

tak základ? Domišljal sem si, da me rnoti pravljina vizija, toda

ne — krasotica je šla po sobi tja do izhodnjili vrat, jih je odprla

in za trenotek stopila na prag, potem pa se zopet vinila mimo

mene z dolgim pogledom, polnim ognja. Toajka mi je k srei

povedala, da je to omožena tujka, ki živi tu z môžem na letovišu,

sicer bi se menda niti ne spomnil, da me aká še dolga pot do

železniške postajc San Martino delia Battaglia . . .

Med razglednicami, ki sem jih napisal znancem, me je pre-

senetila notranjost solfcrinskega osarija. Po imenu bi se ne bil

domislil, da pomeni to okostnico in bi šel najbrže slepo mimo tega
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najvažnejšega spomína na solferinsko bitko. Svoj živ dan bi se

kesal zamujenc prilike.

Na SGvcrnem koncu vaši pclje med ravno vrsto ciprcs s pcskom

nasuta pot do iíapelicc vrh grika. Nad vráti je naslikan vstali Krist,

ki se ga zagleda že spodaj s ceste, ko pa prideš bližc, se razloita

še dva napisa : Interfecti mei resurgent ter Mortui resiir-

gcnt incorrupti.

Star invalid -kustos mi je odprl vráta. Grozen je bil prvi vlis.

Spominjam se, da me je spreletela na mali ledena zóna. Zdaj sem

stal v pravcm hraniu smrti. Sredi kapele velik rn križ, obložen z

bogatimi venci in trakovi, ob stcnah pa police, napolnjene s tisoi

snežnobelih lobanj, ki so vse naenkrat pogledale varne z globokimi

jamami pod elom. Tudi stranski prostori so polni lobanj, celo par

celih ogrodij stoji tam, gotovo odlinejše žrtve bitke. V velikih

vdolbinah pod policami, nekaki kripti, so pa zložené kosti beder

in lakti, liki polena v skladanicah,

Najprvo me je privábila k sebi veliká niarmorna ploša, vzi-

dana v levo steno poleg vrat. Na tej ploši sem ital nemški nápis:

Den vereinigten Resten

todter Kriegcr

weihet Kränze

und fromme Gebete,

Feinde im Kampfe,

ruhen sie im Friedcn des Grabes

beisammen als Bríider.

Tej ploši soseduje podobná ploša z italijanskim nápisom,

vis-a-vis pa jima sestrujeta drugi dve s írancoskim, in e se práv

spominjam, z angleškim besedilom. Razen teh štirih epitafov polnijo

sprednje stene razlini imeniki padlili junákov in mnogobrojni venci

z napisanimi trakovi. Tudi rno-žoltih trakov nisem pogrešal.

Ko sem si za silo ogledal te znamenitosti sprednjih sten, me
je popeljal kustos k policam z lobanjami. Skoz žiasto mrežo, ki

varuje dotikanja lobanj, sem videl zdaj delo vojne grozote, ki sem
si jo dopoldne le slabotno predstavljal. Malokatero glavo je pustil

svinec nedotaknjeno. Nekatcre so bile zadete baš v sredo ela,

drugim je šrapnel razdrobil celo plat. Koder sta krogla ali kos

šrapnela obtiala v lobanji, pritrdili so ju z nitjo na lobanjo in zdaj

priata tam o stralioti kresnega dne. Naposled mi je razkazal kustos
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V posebneni oddelku shranjene abnormitete, kakor razline izrastke

na kolkih in hrbtnih vretencih. Pred odhodom pa mi je ponudil še

obiskovalno knjigo, da sem vanjo napísal par besed v spomin našim

fantom, ki imajo v tej kapeli svoje poivališe. Vljudni starec me je

prijazno spremil na prag in mi pokazal smer proti stolpu San Martino.

V najveji vroini sem jo pobiral po samih stezah med polji

in travniki proti severu. Po dveh urah sem šele stal na prostorni,

s peskom posuti terasi pred ogromnim „stolpom italijanskega zma-

goslavja". Pred vhodom sta postavljena dva okorna topa iz prvé

polovice preteklega stoletja. Vstopnina v stolp 50 centesimov. Sprva

vodijo zložne ploše proti vrhu. Ko si že sit tistega enolinega

vijuženja, dosegel si šele prvo nadstropje. Zopet razvijanje po novih

plošah v drugo etažo, tretjo, etrto . . . imbolj se stolp oži, tem-

bolj napete in krajše so vijuge, vendar so mnogo manj utrudljivc,

nego bi bile stopnice. Kjer je stalo na zidu kaj prostora, so ga

izpolnili z razlinimi slikami, poveliujoimi manj ali ve slávne

ine italijanske vojske, V etažah so naslikani najznamenitejši prizori

48., 59., 66. in 70. leta. Slike pa so se mi zdele, razen poslednjega

zavzetja Benetk, precej diletantske in revolversko pretirane. Se kopo

stopnic sem prekorail in stal sem vrh stolpa.

Veliasten pogled ! Iz severa so pozdravile Alpe, namakajoe

svoje vznožje v azurne vode Gardskega jezera, razprostrtega v vscj

divnosti práv pred omi. Kako sem si bil že zaželel po dolgih letih

pogledati v tvoj sinji obraz, toliko opevani in slavljeni Benace, ki

si vsa stoletja napájal fantazije pevcev severa in juga z razkošjem

svojih vod in z bajnim vencem oljkinih in cipresnih gajev ob tvojcm

bregu! Proti jugu se je razgrnila vsa planjava, ki sem jo prehodil v

teh dveh dneh. Práv pod sabo sem ugledal vasici Presca in Casetta,

kjer je postavil Benedek naš 17. polk, ki se je po tem propadncm

poboju pogumno zaganjal v klete Piemonteze, hote prodreti po

dolini ob gardskem bregu tja k trdnjavi Peschieri, odkoder je zdaj

baš puhal moj vlak. Treba je bilo pohiteti doli k postajici, zakaj

trdno sem bil odloen prenoiti v Milanu. —



416 Dr. V. Korún: Stará Metá.

Dr. V. Korún

Stará Metá.

Mrr, mrr je prcdla, sc plazila za njo tcr jo prosc pogle-

dovala.

„Dancs doma ostani, mucka! Premrzlo je, da bi z niciioj

hodila. Premrzlo, huj ! Slišiš, kako burja zavija ! Oh, kako bi te

zeblo, sirota! Zato semkaj k peci Icži, semkaj na toplo ! Glej !" in

stará Metá je pogrnila kup umazanili cunj na klop ob vcliki gliriasli

peci ter prigovarjala maki, da bi nanje legla. Maka je res skoila

na klop, sedla na cunje in predla. Toda komaj je Metá odšla proti

vratom, je že spet bila na tleh ter se maliila okoli nje.

„AH res noeš doma ostati, mucka? Ali res ne? Zeblo te bo,

e greš z mano, zeblo, huj, Kako burja túli okrog voglov! — Vis,

ti bi lahko doma ostala, ti, jaz pa móram iti po drva in e ne, ne

bova imeli peci s im kuriti. Da, mucka, da ! Drugokrati sem si že

poleti nanosila kuriva, da sem ga imela dovolj vso zimo, toda letos

ga nisem ve mogla : Lej, postarala sem se, oslabela, da sem ga

komaj sproti nosila. Moj Bog! Nazadnje se res utegne zgoditi, da

pridem obini na skrb, na milost župana Dobrina! Nikar, moj Bog!

Usmili se me in prej me k sebi poklii!" Tako govore je drobila

iz sobe v vežo, si oprtala kos in šla na piano; pred njo je pa

stopala maka lahno in prožno ter z repom pokoncu. Ker je starká

ni mogla dohajati, je zdajpazdaj postala in se ozrla in nato je pa

zmerom predo spet pot nadaljevala.

Bil je hud poznonovembrski mraz. Tla so bila zmrzla
;
po trávi

in drevju je viselo ivje, medtem ko so hribi naokoli že kázali snežné

záplate. Od vzhoda sem je pihal ledeni zdolec, da je kakor z

britvijo rezal v obraz ter podil po zraku ivne kosmie.

Razen Mete in make ni bilo živega bitja na planem. L.e tam

v smreju na kraju gozda so vrane krakalc; v kratkih preslcdkih

so z divjim krikom sfofotavale kvišku, nato pa, kakor da bi se zbalc

vetra in mraza, plahutajo spet sedle na vejevje, ki se je pod nji-

hovo težo zazibalo, da se je ledeni, meljnati srež usul raz nje na

tla, kakor se usuje moka skoz sito.

V dve gubi skljuena je starká drobila po poti, bolj podobná

veliki, rni kepi ko loveku, se zavíjala v vcliko rjavkasto ruto ter

kinkala z glavo, med tcm ko ji je koš-oprtnjak radi predolgih na-

ramnic mahal na desno in levo, butajo jo po suhih podkolenkili.
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„Moj Bog!" je zdihovala in se po svoji navadi pogovarjala z

macko. „Moj Bog! Mraza naju bo konec. Pa kaj tebe, mucka, ki

imaš topel kožušek in mlado kri! Mene bo konec, mene, starih

kosti, ki v njih ni ne toplote, ne življenja. Huj!" in puliajo si v

premrle prste, je kolebavih korakov sopihala dalje.

„Pa bi lahko bilo drugae, ko bi Ijudje bili pošteni in zvesti,

kakor si ti, moja mucka ! Da, da! Ne bi mi bilo treba v zimi in burji

pabrkovati po gozdu, ne bi mi bilo treba osebenkovati v raztrgani

koi, ki ne bráni ne dežju, ne vetru. Glej!" in s prstom je pokazala

na seliše, ki se je nedale odondod belilo izza drevja, „glej, tam

gori na Dobrinovini bi moral biti moj dom, ko bi Ijudje ne bili

lažnjivi in hudobní. Tam bi imela sedaj na stará leta pred mrazom

in gladom varni zapeek."

In rekši je spestila roke ter se zravnala; nakar je spet zlezla

v dve gubi in kinkala dalje.

„Ne veš!" je z zamolklim glasom nadaljevala, „ne veš, kako

sem ga rada imela, Dobrinovega Toneta. In zakaj bi ga ne, ko je

bil najzalši fánt dale naokoli? Pa laskati se je znal, laskati in

obetal mi je zvezde z neba, tako da sem res mislila, da me tudi

on Ijubi, mene, ki sem bila takisto žalo dekle, poskono in mlado,

tedaj, pred petdesetimi leti. Oli dolgo je mucka, od onih dob, dolgo,

da se mi zdi kako'r v sanjah!"

Uu! je zdajci zatulila burja in ledeni njen sunek je bil tolik,

da se je starká opotekla. Pa tudi macko je s poti zaneslo, da se je

ozrla, kakor vprašajo, kaj to pomeni.

„Zadusilo me bo, uj!" je jeknila starká, ko je spet prišla do

sape. „Naj me le! Se bo vsaj želja izpolnila onim na Dobrinovini,

ki bi mi bili že zdavnaj radi videli mtvo. Jaz jim došlej nisem

mogla ustrei, kakorkoli bi rada, ker živa vendar nisem mogla pod

zemljo. Njihov oe — Bog daj dušam v vicah miru in pokoja! —
se je sprva kajpada kázal druganega do mene. Hlinil se je, da me

Ijubi, in se zaklinjal, da postanem njegova žena na Dobrinovini,

etudi sem bila le bornega koarja hi. In jaz lahkovernica sem

zaupala njegovim sladkim besedám, tako da sem se mu konno

res vdala. Toda ko se je pokazal sad najine Ijubezni, tedaj ni hotel

ni ve slišati o meni. Ni ve!"

In vzdihnivši se je naslonila na obpotno ograjo, po naguban-

enem, usnjatem licu pa so ji polzele debele solze. Maka vide, da

je starká obstala, se je vrnila k njej. In kakor bi jo hotela tolažiti,

se je maliila okrog nje, venomer predo svoj enakomerni mrr, mrr.
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Trudoma sc je Metá sklonila k živali in od inraza šklopotajo, jo

božala po mehkem kožušku ter ji govorila:

„Glej in odslej ni ve maral zame. Sranioval se me je in

izogibal. Jaz rcvica sem pa trpela, strašno trpela. Pa še liujše je

prišlo: Zatajati me je zael, rote se, da nisem z njim v blago-

slovljenem stanju, ampak s kom drugim. Takšne šramote nisem

mogla prenesti: zbolela sem in v glavi mi je kljuvalo. Kaj in kako

je nadalje bilo, ni práv ne vem ; zakaj zavedela sem se šele, ko

sem porodila zalega fantka."

Po teh besedah se je nasmejala, in dasi skljuena pa trhla, se

je ponosno zravnala.

„Za Pangraca so ga krstili. Dejali so: Ker nima oeta, naj ima

nenavadno ime! Ni ne de; jaz sem ga imela vseeno rada, še bolj,

nego imam tebe, mucka, še bolj. Zdajci mi je tudi otožnost minila

in vsa srena sem bila, ko sem mu, pestujo ga, zrla v nedolžni

oesci. Kakšno blaženost sem pa obutila, ko je shodivši tekal

okrog mene, me Ijubkal in božal in kakšno, ko je prvikrat mamo
zaklical!"

Od veselega spomina so se starki zašibila kolena, da je po-

stala, nakar je s tresoo roko privzdignila predpasnik in si obrisala

solze.

„Kaj mi je bilo zdaj mari nezvestnika, ko sem imela svojega

Pongraka? Še zmenila se nisem, ko je postal gospodar na Dobri-

novini in se z drugo oženil. Nad lastno sreo sem njega pozabila

in sasoma bi pozabila vse in bi mu odpustila, ko bi ne bil pri

vsaki priliki pokazal, da sva mu jaz in moj Pangraek na poti. Še

svoje otroke je šuval, on ali pa ona, da so nama nagajali, kjcrkoli

so mogli. Kamenje so luali za nama in vpili: Glejte nora baba

gre in njen srajnik! — Oh in jim vendar nisva hotela ni zlega,

moj Pongraek in jaz, pri Bogu, da ne!"

Siknila je iz sebe te besede in medle oi so se ji divje zaiskrile.

„Mucka, mucka!" je po kratkem molku zaklicala, ko je žival

zazrla ptie v grmovju in poskoila za njimi. „Ne skai po gozdu

!

Dobrinovi so zlobni Ijudje; ubijejo te, e te vidijo, da jim preganjaš

divjaino."

In res! Kakor bi žival njen opomin razumela je spct prišapala

na stezo in je s privzdignjenim repom stopala pred njo. Burja je

pa divjala in komaj vidne snežinke so se liki beli mres zaele

loviti po zraku, med tem ko so se rebri bližnjih griev in hríbov

trenotek za trenotkom bolj belile od padlega snega.
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„Da, da! Ti ne veš, kako zlobni so oni Ijudje tam na Dobri-

novini. Slišiš, slišiš, kaj so napravili! Ah, ah! — Ko sem neko šla

s Pongrakom mimo njihovega seliša, drže ga za roko íakole —
tedaj je Tonetov sin, ta, ki je zdaj gospodar na Dobrinovini in

srenjski župan, zalual pest debel kame v naju klio: Nora baba

gre in njen srajnik! ter zadel mojega Pongraka ravno v glavo.

Oh da bi bil mene, ne njega! Kako je revek zajokal ! Zgrudil sc

je in kri se mu je ulila po licih. Saj nisem nikomur ni žalega

storil! je vzdihnil, potem se pa onesvestil. Jaz sem ga zgrabila in

ga odnesla v naroju pa tako strašno sem preklela to Dobrinovo

svojat, da me je še danes groza tiste kletve. — Odsihdob je Pon-

graek bolehal in cez tri mesece je umri na posledicah one rane

na glavi. Umri je moj Pongraek, umri!"

In rekši je starká zatuhla, da je burjo pretulila; nakar je od

slabosti poenila na stezo, odkoder je srdito zamahnila proti Do-

brinovini. Nato je s košenimi prsti zakrila zgubaneni obraz in

krevito ihtela, medtem ko se je maka prilizljivo dobrikala okoli

nje, kakor bi ji hotela kazati svoje soutje.

ez nekaj aša je zopet vstala in naprej oddrobnela. Potoma

je pa vnovi povzela: „Prišla sta dva moža in odnesla Pongraka,

da so ga zagrebli v zemljo. Oj kako mi je bilo takrat hudo! V
prsih me je žgalo, v glavi kljuvalo. — Nadalje pa ne vem, kako

je bilo. Oitali so mi, da sem tisti veer po Pongrakovem pogrebu

zanetila Dobrinov z žitom obložení kozolec, odkoder je ogenj po-

skoil na skedenj in hišo in ju obliznil, ter da sem, ko so drugi

gasili, okrog njega skákala in se grohotala, dokler niso prišli žen-

darji, ki so me uklenili. Rekli so, da sem nora ; zato me pa niso

zaprli med hudodelce, marve med norce. Jaz pa o tem ni ne

vem ; le tega se spominjam, da sem se nekega dne res znašla med

norci. Potlej so me izpustili. Odslej sem v koi samovala leta in

leta, desetletja in desetletja, dokler nisi nekega veera ti primijavkala

k meni, išo zavetiša. Jaz sem te rada sprejela, ker si mi delala

družbo, ko sem bila od vseh sovražena in zapušena. Kaj ne, kaj

zato, da z menoj vred rtijo tudi tebe, se imava pa midvc radi.

Kaj ne, moja mucka? — Bog je pravien in je Toneía že zdavnaj

predse poklical, kjer je zahteval od njega odgovor, in prišel bo

as, ko poklie tudi njegovega siná, tistega, ki je s kameom ubil

mojega Pongraka."

To izgovorivši je Metá napravila velik križ ez elo, pripognila

kolena, nakar je dejala

:
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„Bog daj njcmu in drugim dušam v vicah miru in pokoja,

amen!"

V tem je stopila v gozd, kjer je burja rezko sikala med debli.

Ivje se je vsipalo z dreves, nad vrhovi so se pa lovile drobné sne-

žinkc liki poznoletne mušice.

Tedaj je maka nehala presti, stikajo po grmovju za ptii;

pa tudi starká je molala, ko je lomila pakleste in jih ez glavo

metala v košaro. Tako zatopljena v svoje delo, je prišla na rob

grape, podobne velikému kotlu, ki jo je bila napravila deževnica,

stekajo se vanjo, kjer je bil skrit požiralnik. Precej strmo poboje

je bilo v tem asu opolzlo radi slané in po tleh nastlanega sreža;

dreves in grmievja, ki bi padlému dalo opore, pa ob njem tudi

ni bilo.

In ko je Metá, stoje na róbu, odesnila vejo od starega gabra,

je naenkrat izgubila ravnotežje. Izpodrsnilo ji je, da se je zakotala

s košem vred doli v grapo. Ker se ni poškodovala, je sicer spct

vstala; a iz kotline ji ni bilo priti mogoe, ker ji je vsekdar, kadar

je poskusila po oledeneli rebri lesti navkreber, spet nazaj zdrsnilo,

tako da se je konno vnovi znašla tam, kjer je bila prej.

Strah in nápor jo je sasoma silno utrudil. Niti glasno za-

klicati ni mogla ; samo javkala je. Od utrujenosti in mraza onemogla

se je naposled s košem na hrbtu ulegla na tla, misle si odpoiti.

A ko je ez nekaj aša poskúšala vstati, ni imela ve moci. Roke

so ji bile premrle, da se ni mogla nanje upreti, noge trde, da je

niso ve nesie. Napol leže, napol cepe je akala pomoci ali — smrti

ter k sebi stískala macko, ki je prilezla k njej in ji legla v naroje.

Burja je tulila kakor lani volkovi, zrak je bil mrzel, le kožušek jo

je blagodejno grel.

Kar naenkrat je dobila obutek, da je mraz ponehal ; topli jug

je zavel — tako se ji je zdelo — slaná in sreš sta se pa izpre-

menila v zlato in srebro. V predpasnik bi bila rada pograbila to

dragocenost, pa ni mogla iztegniti roke ; mucki bi bila rada povedala,

kaj vidi in uti, pa ni mogla zmajati jezika.

Hipoma ji je pa zamigljalo pred omi in v ušesíh ji je za-

šumelo. In glej udo! Hkrati je ugledala svojega Pongraka, kako

je kot angelck, obdan od rajskega oblaka, krilil z nebes, se sklonil

nad njo in jo poljubil. —
Drugo jutro potem je šel župan Dobrin na lov. In ko je tukaj

okrog stikal za divjaino, je slišal Metino macko mijavkati v grapi.

„Poakaj, poakaj, mrcina! Ni ve mi ne boš begala zajcev!"
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Pomeril je in je sprožii. Ko je bliže pristopil, je zagledal tudi Meto.

Sladek smehljaj ji je igral okoli plavkastih usten; koša in obleke

pa se je držala tanica snežnih kosem in ivja.

Da bi se uveril, je li res mtva, je Dobrin dregnil v njo s

puškinim kopitom. In ko je videl, da je brez življenja, se je široko

zarezal: „Sem se že bal, da te bo morala obina preskrbovati, pa

si vendar prej dobro storila!"

Kra, kra ! je tedaj odurno zakrakala jata rnih vranov, plašno

plahutajo visoko gori nad osneženimi drevesnimi vrhi.

Ivan Petrovi:

V temi.

(Slika iz naše vaši.)

Kovaev Jernej- se je pravkar vrnil iz mesta. Ves je bil še

púst in dolgoasen, sam sebi v nadlego in v napotje. Vaški

mir mu je bil zopern, dasi je v mestu neštetokrat zahrepenel po
njem. In vsa tista neokretna prijaznost preprostih Ijudi ga je morila.

Zdela se mu je závratná in hinavska, eprav je vedel, da dela Ijudem

krivico. Zato je posedal po cele dneve doma in predel svoje dol-

goasne misii; samo však veer je šel ven na polje. Tu, tam je

sreal kmeta, ki se je vracal domov,

„Dober veer vam Bog daj!"

„Dober veer! No, kako je kaj, oe, kako?

„I, kakor Bog hoe ! Saj veste, zmerom je raje ve slabega ko

dobrega," je odvrnil kmet z utrujenim glasom. A on je util, da bi

mož povprašal in povedal rad še marsikaj, toda ni se mu hotelo

razgovora. In kakor da se je spomnil esa bogve kako važnega in

nujnega, je odgovoril v naglici:

„No, no! Menda ne bo tako hudo. Sicer se pa še kaj po-

menimo. ahko no!"
„ahko no — pa pridite kaj k nam!"

„Da, da! Vsega bo še dovolj," je odgovoril že spotoma in je

šel dalje. Iz mraka se je zaulo petje koscev. Nekoliko pretrdi in

malo preraskavi so bili glasovi, a njemu so ugajali. Zdravjc in mo
je zvenela iz njih. Vmes je bilo tupatam slišati nagajivo hihitanje

razposajenih grabljic.
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Ko se je vracal, je bila že skoro popolnoma no. Na nebu so

mežikale zvezde kakor svetla, še malce zaspaná oešca. Vzduh je

bil topel in prijeten, da bi lovek legel v travo, zastrmel nekam v

no in zasanjal. In tiste sanje bi bile lepe . . .

Tako je poasi prišel domov. Na dvorišu ga je vstavila

stará dekla.

„Dober veer! Tista Barba je pri nas in vas aká."

„Katera Barba?"

„Ej no, tista Klamudrinova. Zaradi dekleta bi menda rada go-

vorila z vami, Pravi, da je prišla od tiste zamaknjene iz Žiberš."

„Od katere?" je vprašal Jernej zaudeno. Vsaka beseda mu je

zvenela nenavadno in naenkrat se mu je zazdelo, da živi v svetu,

ki ga ni videl še svoj živ dan. Nenadoma so prešle sanjarije in

dolgoasje in obšla ga je žclja, da bi se nekoliko razgledal v tem

udnem svetu. Ne da bi akal deklinega odgovora, je poizvedoval

brzo:

„Kje pa je Barba?"

„V hiši šedi. Tudi delavci so še notri, veerjajo. Pa veste —

"

Dekla je še govorila, pa on je ni ve poslušal. Urno je stopil

proti hiši. V prostorni nizki sobi je sedelo za javorjevo mizo precej

najemnikov. Vsi so mole zajemali iz veliké glinaste sklede. Pri

vratih pa je stala Barba in razkladala vzrok svojega príhoda. Zelo

skrivnostno in važno se ji je moralo zdeti njeno opravilo, kajti ko

je Jernej vstopil, je ul, kako je zavrnila delavce:

„To vas pa ne sme ni brigati!"

In ko je zagledala njega, ga je ogovorila, še vedno proti

onim obrnjena:

„To je prihranjeno tému." Zadovoljen smehljaj je spremljal

zaduje besede.

„Do trdne téme ste hodili, jaz vas akám že od mraka," je

nadaljevala, da bi se imprcje iznebila svojih naklepov.

„Kaj pa bi, mati, z mcnoj, kaj? Zamaknjenko imatc v fari,

kakor sem ravnokar ul," je hitro zael Jernej, da bi ji nekoliko

pomagal preskoiti široké stranpoti kmetiških obiajev in impreje

priti do gladkega razgovora.

Barba ni odgovorila. Sklonila se je z životom na levo, glavo je

nagnila na desno in palec in kazalcc desnicc sta zacla neusmiljeno

mekati prcdpasnik. Mestoma mu je pogledala nenadoma naravnost

v oi, potem pa je hušknil njen pogled v strán proti delavcem.
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„Pa pojdiva gori," je naposled menil Jernej, ko se mu je zdelo

Barbine zadrege dovolj. Ženica je veselo prikimala in mu je brez

besed sledila iz hiše skozi prostorno vežo in po temnih nekoliko

tesnili stopnicah v zgornjo izbo, ki je bila pripravljena nalaš za

Jerneja.

Ko je prižgal lu in se je svetloba razlila po ne preve pro-

storni sobi, je Barbin pogled takoj obstal na kopi knjig.

„Ali je to vse vaše?" je vprašala z nekoliko plahim glasom.

„Vse. Ali se vam zdi mnogo?" se je nasmehnil Jernej.

„Joj, joj! Pa morate vse to znati?" je nadaljevala ženica.

„Seveda."

„e ne boste hudi, kako visoko pa ste že zdaj v šolah in

kje?" je dalje poizvedovala starká, med tem ko ji je Jernej ponudil

stoI, da sede.

„Na Dunaju sem, Še eno leto, potem bo konec za vedno."

Barba ga je pogledala spoštljivo, skoraj bojee.

„Vidite, kdo bi si bil kdaj mogel misliti, da prispete tako

visoko. Veste, jaz sem vas še pestovala."

„Tako?" se je veselo zaudil Jernej. „Pa takrat še ni bilo pri

nas takih udovitosti, kakor jih imate sedaj."

Barba ga je motrila z veliko pozornostjo, ker je dvomila, e
še veruje v udeže in svetost; kajti po mestih se Ijudje izpridijo in

skvarijo, tako da jim ni nobena re ve sveta. Toda v veliko zado-

voljnost ni opazila v rtah Jernejevega obraza niti scnce zasmeh-

Ijivega in povedala mu je zaupno in skoraj šepetaje

:

„Recite karkoli, naša fara je srena. Sam Bog se je ponižal,

da nam govori po tej trpinki."

Potem je molala, da bi videla, kakšen vtis so napravilc njcne

besede na Jerneja. Njemu pa je bilo sitno in nerodno. Najraje bi

se zasmejal in razjokal obenem. Soutje in mržnja, zanievanje in

usmiljenje mu je polnilo dušo. Hotel je že izpregovoriti in z eno

samo besedo siloma razdreti vražarske sanje starkine. Toda v tistcm

liipu si je premislil in molal. Ženica pa je nadaljevala:

„Saj jo gotovo poznáte tisto Franco Korenovo. Tam pri misi-

jonskem križu je vedno stala ob nedeljah med mašo — ona je tako

srena, da sluti že tukaj nebesá."

Zopet je umolknila in akala Jernejevega odgovora. Šele, ko

je ta pokimal, je povzela besedo in govorila dalje:

„Vidite, udno je res vse to, toda kdo naj sodi božje ukrepe?

Tam spomladi je nebála lioditi na vas, še v cerkcv ni prišla ni
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ve. In kmalu se je raznesla novica, da se je zamaknila. Spoetka
ni nihe verjel, a sasoma so le zaeli Ijudje hoditi k njej. In tisti,

ki so se prepriali na lastne oi, so potem pripovedovali, da govori

med zamaknjenjem z Jczusom, da liodi njen duh po nebesih in da

obcuje z rajnimi. Enkrat jo je nekdo zbodel z iglo — gosposki

lovek je bil — pa ne vem, kdo in kaj — a ona ni niti trenila.

Mimo je sedela in strmela predse in njen obraz je bil tako lep in

oi tako žaree in polne blaženosti, da si ni mogel lovek misliti

drugega, kot da jih obseva žarek božje svetosti."

„Kolikokrat se pa zamakne?" je povprašal Jernej.

„V zaetku se je poenkrat na dan," je odvrnila Barba vsa

veselá, ko je spoznala, da je Kovaev gospod, ki je že tako visoko

ue in je že marsikaj izkusil po svetu, posluša z zanimanjem, —
„v zaetku po enkrat, zdaj se pa že po dvakrát, tudi trikrát na dan.

Vasih ji stopijo med zamaknjenjem solze v oi, ne govori pa ni.

Kar pove, pove vse šele potem."

„Tako, tako," je zamrmral Jernej kakor sam zase, a starká je

besediila vedno urneje:

„Zdaj hodijo od vseli krajev Ijudje k njej. Še tam z Ogrskega

so zadnji prišli in od Gorice, pa iz Istre tudi. Domainov je však

dan nekaj pri njej."

„Kaj pa delajo?"

„Klee in molijo po pet roženvencev po vrsti. Ko mine tisti

as in ona spet oživi, pa pove vsakemu vse, kar jo vpraša. O, že

marsikoga je obvarovala nesree."

Barba je povedala še mnogo, da se je Jernej nehote zdrznil.

In vse, kar je izgovorila, je izrekla s tako zagrizeno vero, da Jerneju

ni prišlo na misel, da bi ji ugovarjal. Poslušal jo je dolgo, naposled

pa jo je vprašal

:

„Kaj pa župnik?"

„O, gospod so bili nekaj aša hudi. Zdaj pa pravijo, da k

njej lahko hodimo, samo verjcti ji ne smemo vsega. A jaz ji ver-

jamem," je zatrdila s povdarkom — „in ravno zato, ker ji verjamem,

sem prišla nocoj k vam."

Barba se je premaknila na stolu in z desno potegnila párkrát

po miznem róbu, kakor bi akala in Ískala primerne besede.

„Vidite, gospod," je zaela, „vi ste zclo ueni."

Jernej je molal.

„Tudi Franca ve, da ste."
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Govorila je poasi in se venomer ozirala po sobi, e ni morda

kje kak nepotreben poslušalec.

„In jaz iniam dekleta, saj še niorebiti poznáte mojo Nežo.

Mlada je še pravzaprav, nekaj cez dvajset jih ima; Franca ima

pa brata."

Zopet je prekinila in premišljevala, kaj in kako bi nadaljevala.

„Pa kaj potem?" je prekinil Jernej mole.

„Glejte, Koreov Martin se je bil zagledal v mojo Nežo; no jaz

ne bi imela niesar proti tému, a božja volja to ni — vem da ni."

Jernej je vstal, stopil párkrát po sobi gor in dol in obstal pri

nezastrtem oknu.

„Božja volja to ni," je ponovila Barba še enkrat; a naša Neža

noe niesar slišati o tem. Zato bi vas prosila pomoci. Vi ste ueni,

gospod Jernej, mo imate, dekletovo znanje pa ni po božji volji,

torej —"

„Pravzaprav — jaz bi dejal, dajte dekletu, kar je dekletovega!"

Barba je bila mahoma poparjena. V oeli ji je zagorela ježa

in le s silo jo je krotila. Vstala je in je šla proti vratom. Tam je

obstala in zabodla pogled v Jerneja.

„Jaz vem, da bi vi lahko pomagali. Pomislite! Franci Korenovi

je bilo razodeto, da mora stati tam, kjer stoji zdaj njena bajta,

cerkev in samostan in Martin bo prvi menili. Tak je božji sklep.

Glejte, e pomagate, boste pomagali Bogu samému."

„A kaj naj storim? Ali vam je to Franca povedala," je vprašal

Jernej in se ni mogel vzdržati zasmehljivega naglasa.

„Povedala," je odvrnila Barba. „Cudne rože poznáte in iz tistih

rož lahko napravite pijao —

"

Jerneja je zabolelo in je odvrnil odlono:

„To je laž, tega jaz ne znám!"

„Tako?" se je zaudila Barba. „No, sicer se mi je že itak

zdelo, da ne boste hoteli. Kakor vas je volja. Lahko no!"
Jernej je mirno gledal, kako je starká odšla. V Barbi pa je

kipela ježa in nekaj obupu podobnega. Izprva sama ni vedela, kaj

in kam bi, toda kmalu si je uredila misii in sklenila iti naravnost

k Franci. No je bila lepa, mesena,

Ko je prišla do Koreové hiše, je zagledala lu.

„Se ni šla spat, gotovo moli," je zagodrnjala. Pod oknom je

obstala in pogledala v sobo. Suhljata ženská poznih let je epela
skljuena pred leseno Marijino podobo. Biede, ozke ustnice so se

poasi pomikale in vošene roke je oklepal droben rožni venec.

-Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 9. 28
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Pred podobo je motno brlela rdea svea, blagoslovljena tam na

Svetih Višarjih, in njena nemirna svetloba je dajala ženskinemu,

obrazu nekak mistien izraz.

„Franca," je poklicala starká. A ona v sobi ni ula.

„Franca!"

Ženská se je zdrznila in njen stcklenoognjcni poglcd je za-

begal po sobi.

„Franca, slišiš, nekaj móram govoriti s teboj," je liiíela Barba,

1(0 je videla, da je ona še ni opazila.

Tedaj je zamaknjenka vstala in prišla k oknu. Pomenili sta se

šepetaje, kaj in kako je treba in Barba je potolažena odšla. Franca

pa je stopila nazaj h kipu in se zagledala vanj. Oi so zastrmele,

na lica je legla lahna, komaj vidna rdeica; bližala se je histerina

ekstaza. —
Barba je hodila vse do jutra okrog. ískala in kopala je ko-

renine in venomer ponavljala po vrsti vse rožc, da ne bi katere

pozabila.

„Ej, da, norice je tudi rekla, pa mušnice tudi ; akaj, že vem

kje rastejo te gobe."

Zjutraj je šla domov in urno pristavila vode za skrivnostno

pijao.

„Cast bodi Bogu in Materi božji — eprav oni brczverec ni

hotel pomagati, se bo vcndarle vse sreno izteklo."

Neža je še spala. Ko se je vzdramila, je opazila, da ni

matere v sobi.

„Bogve, kje neki so? Pa jaz vem, da tisto ni vse skupaj ni
res, kar klepee Franca. Bolna je ali pa hinavka. Ej, Martin bo moj !"

Potem je vstala in šla, komaj za silo obleená v kuhinjo,

ker se ji je zdelo, da nekdo ropoe tam.

„Ali ste tukaj, mati?" seje zaudila. „Bála sem se že za vas."

„I, kaj se eš bati zame? Slabá si tako in bledn, pa sem

dejala: Jaz jo móram kako ozdraviti. Lošev aj ti princsem, kar

v posteljo pojdi!"

„Saj nisem bolna."

„No, si pa zdravá, e nisi bolna
;
pokora zanikarna, kaj se re-

peniš! Te bom menda vendar poznala, saj sem tvoja mati, ali ne?"

Barba je pretoila in ji ponudila.

„Zdajle to izpijem," je menila Neža, potem pa pôjdem h Ko-

renovim. Martin me je prosil, da bi prišla grabit, ko Franca ni za

nobeno delo."
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„Kamor hoeš, pojdi, samo aj izpij, da mi še resno ne zboliš,"

je zatrdila Barba.

In dekle je pila. Ali ko se je vrnila v sobo, so se ji zaele

tresti noge in v glavi jo je zabolelo. Onemogla in trudna se je

naslonila na posteljo.

„Mati, meni je slabo."

„Bo že, bo že," si je mislila Barba in dostavila:

„Saj sem ti rekla, da pojdi v posteljo."

Nežo je zael viti kr. Omahnila je vznak in na ustnili so se

pojavile pene. Oi so ji izstopile, lica so se ji nabrekla. V grlu jo

je dusilo. Hotela je še enkrat poklicati mater, toda glas, ki ji je

prišel iz grla, ni bil podoben loveškemu. Šele tedaj jo je obšlo

:

Umiram! Toda le za hip. Potem je izginilo vse. Párkrát je še stre-

petalo telo in obstalo.

Ko je Barba prišla v sobo, se je prestrašila. Planila je k heri

in ko je spoznala, da je mtva, je zarjula:

„O, ti brezverec peklenski, ti si jo ugonobil!"

In je bežala, lase razmršene in razpušene, skozi vas in klicala

Ijudi na pomo zoper Jerneja.

„On jo je, on!"

Ko so Ijudje izvedeli, kaj se je zgodilo, so hiteli za njo, da

so jo zadržali. A ona je neprenehoma ponavljala:

„On jo je, ta brezverec peklenski!"

Ko je Jernej zaul novico, ga je pretreslo.

„Moj Bog — taká téma!"

Ljudje pa so ga na tihem kleli. Le tupatam se je potegnil

kdo zanj.

„Kaj bo Jernej kriv! Tista babura Koreová jo je napotila do
tega. Zaprli naj bi jo, ali pa naj bi jo poslali v blaznico!"

„Ni, ni! Ona je dala dober svet, ta ga je pa uklel. Ue je,

pa bo že videl, kaj se pravi delati zoper Boga."

Ko so naposled oblasti izvedele za vso stvar, so odpeljali

Franco v neki závod. Ljudje so se vdali, a živela je v njili vera,

da bo Bog kaznoval vse birie in vso gospodo.

28*
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13.

Ljudje, ki jih je prcmagala sila Ijubezni, se zaglcdajo v svoje

lepe sanje in sc jim zdi vse drugo na svetu malcnkostno in

brez pomena. Vseeno jim je, kod liodi njih pot in kakšna so tla, po

katerih hodijo. Zato se jim pogosto zgodi, da pozabijo na vsak-

danje dolžnosti življenja in stopajo preko njih na veliko jezo in

nevoljo vseh, ki žive po dobrih šegali in obiajih. Tako je je zgo-

dilo, da Avrelij ni mislil, kako je nedostojno, ako se lovek ne

poslovi pri gospodi. Zato je Avrelij priakoval, da se bo drugae

glasil opomin profesorja Grizelija. Ko pa je slišal, da ni zakrivil

drugega, je hotel popraviti svojo napako, ki se mu je zdela tako

malenkostna, da na poti v grád niti ni premišljal o tem, s kakimi

besedami se naj opravii. Mislil je samo na gospu Ano in je želel,

da bi se ji ne zgodilo kaj hudega zaradi njegove neprevidnosti.

Bolj astna bi bila smrt v boju za njeno ast, nego da bi si sam

prebodel srce. Odlono je položil roko na roaj svojega mea in

zdelo se mu je, da leži v njem odgovor na vsa vprašanja.

Tako je prišel popoldne v grád.

Stopal je po stopnicah navzgor in je naznanil slugi, da želi

govoriti z grófom. Sporoili so mu, da je gróf pri kneginji, in da

mora poakati v sprejemni sobi. Avrelij je akal nestrpno in je zbiral

besede, s katerimi se opravii. Treba je povedati tako, da se ne

izda, da je spremljal gospo Ano. Ako bi povedal tudi to, je treba

razjasniti ves sluaj. Toda s tem páde krivda na gospoda Terra-

myszko. Sklenil je, da hoe prevzeti krivdo naše.

ez dolgo aša je prišel gróf v sobo in je pogledal Avrclija

z neprijaznim obrazom,

Avrelij se mu je priklonil in je zael takoj svojo izpoved.

„Dolžnost me je prignala k vam, milostiví gospod, da opra-

viim veliko napako, ki sern jo zagrešil nasproti vam in nasproti

vašim gostom, ker sem odšel, predno sem se pri gospodi poslovil

na nain, ki je vreden visoke družbe, v katero sem bil povabljcn.

Spoznám, da je bila veliká moja neprevidnost, dasi ni bila moja

volja, da bi ne bil izpolnil dolžnosti, ki jo zahteva od vsakega

pravega kavalirja družabni rcd in utrjena navada. Vzrok mojemu
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odhodu je bil v zvezi s kavalirsko dolžnostjo, ki ni bila manjša

od dolžnosti, ki jo ima však kavalir do družbe".

„Ravno to vas ne opraviuje, ampak káže vaše najgrše last-

nosti," je rekel gróf, „ker ste zapustili družbo in ste se vprio vseh

odpeljali z damo, ki ni želela vašega spremstva. Opustili ste eno

dolžnost in druge niste izvršili ; nasprotno, ravnali ste proti vsem

dobrim navadam in ste celo pozabili na visoke osebe, ki so vas

milostno sprejele na veeru".

Te besede so padlé z vso težo na Avrelija. Videl je, da je

vse znano.

„Da, veliká je moja krivda," je rekel Avrelij.

„In tem veja, ker ste jo hoteli prikriti," je pripomnil gróf.

„istá je moja vest in astna so moja dejanja . .
."

„Vaša predrznost ni manjša od vaše nedostojnosti, mladi go-

spod," je rekel gróf, „zato vidite, da sva dokonala svoj pogovor."

V tem trenotku je stopil v sobo gospod Terramyszka, ki se

mu je takoj zdelo, zakaj so se slišale glasne besede med grófom

in Avrelijem.

„Zdi se mi, da vláda danes v družbi nesporazumljenje, ker je

ta mladi kavalir veraj na moje povelje spremljal damo, ki se je

odpeljala iz grádu. Svoj me zastavím, da je vestno izvršil svojo

dolžnost."

Gróf se je obrnil k Avreliju in mu je podal roko in je rekel s

prijaznim glasom: „Želim, da bi tudi drugi spoznali, da ste ravnali

kakor se spodobi pravému kavalirju."

Te besede so Avrelija pomirile in hvaležno se je priklonil grofu.

14.

Zunaj se je ustavilo dvoje konj in sluga je naznanil priliod

gospe Ane. Avreliju je zatrepetalo srce. ez nckaj trenotkov so

se vráta odprla in vstopila je gospa Ana v spremstvu ekscelence

Silva- Potoka. Stari kavalir jo je vodil za K)ko in jo je peljal na-

ravnost proti grofu. Za njo so vstopili markiz de Pollian in gospod

de Chemoi.

Avrelij je stal globoko priklonjen in si je komaj úpal poglcdati

gospe Ani v obraz. Gospod Terramyszka je stal poleg njega in

mu šepetal

:

„Kako ste se imeli? Dobro? Jaz danes ne opustim prilike, da

jo spremim. Vse tajite, niesar ne priznajte, vso krivdo zavrnite

name! Pri kneginji vas izgovorim."
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Avrelij je samo napol poslušal njcgovc besede in jili ni po-

polnoma razumel. Povzdignil je oi in je videl, da je gospa Ana

gledala nanj ; njiju pogledi so se vjcli. Ana se je smejala z Ijubcz-

nivim nasmchom, Avrelij pa je plašno povesil oi; util se je

krivega pred njo in bilo mu je neprijetno, ko se je spomnil na vse.

Med tcm je stopila v sobo gospa de Cliampillon. Pozdravila je gospo

Ano s prisiljeno prijaznim obrazom in jo povabila v svojo sobo,

ker je hotela z njo govoriti, predno jo sprejme kneginja. Gospa

Ana se je poklonila kavalirjem in odšla mirno z gospo de Cliam-

pillon. Ekscelenca Silva-Potok je pogledal študenta Avrelija in rekcl

s posmehljivini glasom: „Vi ste sprcrnili to damo v noci domov;

gotovo vam je bila težka pot nazaj."

„Ne razumem vas ekscelenca," je rekel mirno Avrelij.

„Mladim Ijudem se pogosto zgodi, da jih dáma odslovi," je

rekel stari kavalir z nasmehom. „Mi vse vemo."

„Izpolnil sem svojo dolžnost, ekscelenca, in ne razumem, zakaj

bi bil odslovljen."

„Gospoda," je rekel Terramyszka, „to je malo ncsporazum-

Ijenjc. Mladi gospod je spremljal damo na moje povelje."

„Sedaj razumcmo," so rckli gospodje in se posmejali, kajti

menili so, da vedo, kaj se je zgodilo in niso hoteli spravili mladega

študenta v zadrego. Podali so mu roke in ga sprejeli v svojo

sredo.

Avrelij si je dobro zapomnil one besede in ni bil zadovoljen

s spravo; hotel se je z njinii pogovoriti pozneje.

Gospa Ana je sedela v sobi pri gospe de Champillon in po-

slušala njene besede. „Ne morem dovolili, da bi govorili s kncginjo,

dokler ne opraviite svojega verajšnjega bega," je rekla gospa de

Champillon; „kajti sluaj je znan vsem in govori o njem celo mesto

v veliko sramoto kneginji, ki prebiva med nami."

Gospa Ana je vstala in je hotela z ostro besedo zavrniti to

oitanje. Toda obvladaJa se je in mirno poslušala daljc.

„Znano je," je nadaljevala gospa de Champillon, „da ste za-

pustili grád takoj, ko se je podala kneginja v svojo spalnico, in

sicer ste zapustili grád v družbi z nekim gospodom, kar je nedo-

stojno za damo, katere mož je v dvomi službi. Tudi kneginja ve

o tem, in ni ji bilo prijetno, da sc je to zgodilo. Gotovo iniate

pripravljene izgovore za však sluaj, toda pri veliki vojvodinji se

se ne morete z niemer opraviiti in ne morem vam dovoliti, da se

snidete s kneginjo."
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„Resnica je, da me je spremljal na poti domov mlad kavalir,

ki ga je v to doloil gospod Terramyszka. Moja vest je istá in

želim, da to sporoite kneginji."

Gospa de Champillon je za trenotek molala, potcm pa je rekla:

„Tudi to vas ne opravii."

„Potem me opraviijo vsi kavalirji, ki stoje zunaj v dvorani,"

je rekla gospa Ana ponosno in je vstala.

Gospa de Campillon ji je pogledala prczirljivo in rekla:

„Veliká vojvodinja bo izvedela o tem", in je odšla proti vratom,

ki so vodile v sobo kneginje.

Kneginja je sprejela gospo Ano zclo Ijubeznivo. Ko se je gospa

Ana hotela opraviiti, je rekla

:

„Vse mi je razumljivo in nisem vas obsojala. Priporoila bom
vas veliki vojvodinji," — Gospa Ana ji je hvalcžno poljubila roko.

Na to so vstopili v sobo kavalirji in so se posedli okoli kneginje.

Gospod Terramyszka se je vsedel blizu gospe Ane in ji je šepetal

láskavé besede na uho. Avrelij je sedel blizu njega in si ni úpal

prisesti bliže, ker se je bal, da bi vzbudil v drugih slabé sumuje.

akal je na priliko, da more izpregovoriti par besed z gospo Ano,

da jo prosi odpušanja in potem je hotel oditi. Gospa Ana je bila

ves as obdana od kavalirjev in se je odkritosrno smejala njih

besedám ; komaj da se je ozrla na Avrelija, ki je nemirno akal

konca.

Šele ob mraku je gospa Ana šepnila gospodu Terramyszki na

uho, da želi govoriti z Avrelijem in da naj jo osvobodi gospodov

kavalirjev. Gospod Terramyszka je takoj izpolnil povelje in je za-

šepetal gospodom, da želi gospa Ana govoriti z zaljubljenim štu-

dentom. Gospodje kavalirji so obdali kneginjo in med tem se je

Avrelij približal gospe Ani. Poljubil je skrivaj njeno roko in je za-

šepetal: „Odpustite, moja gospa!"

„Niesar vam nimam odpušati," je rekla s sladkim glasom.

„Hotela bi, da bi me danes zopet spremili, toda to se more zgoditi

le z najvejo opreznostjo.

V tem je pádel gospe Ani robec na tla. Avrelij se je priklonil

in je med tem zautil njeno roko na svoji glavi.

„Hvala vam," je rekla gospa Ana, in mu je zašepetala : „Pri-

akujem vas ..."

„Jaz odidem," je šepnil Avrelij in se je odstránil, kajti zapažil

je, da gleda gospa de Champillon proti njemu. Avrelij se je poslovil

od dam in kavalirjev in odšel.
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15.

Stari modrijani trdijo, da je nczadovoljnost Ijudi veliká nc-

hvalcžnost do bogov, kajti vsc se godi na svetu po volji bogov

in ni slabega ne more priti iz njili dobrotljivih rok; zato je tudi

nesrea le prevara, s katero se skúša naša stanovitnost, in je cnaka

grenki lupini, ki skriva v sebi sladek sad. Kdor namre izpolnjuje

svoje dolžnosti, hodi pravo pot in ga ne moti niti srea niti nesrea.

Ko je Avrelij stopal v grád, je mislil, da s tem izpolni svojo

dolžnost, ki se mu je zdela tem bolj brez pomena, ker je hotel s

smrtjo kaznovati svojo lahkomiselnost. Toda dosegel je v tem mnogo

ve in vracal se je z veselím srcem.

Kako veliká je bila njegova srea, da je videl gospo Ano, da

je govoril z njo in da ji je mogel rei ono besedo, ki je ves dan

trepetala v njegovem srcu: „Odpusti!" ... In Ana ga je Ijubcznivo

pogledala in mu vse odpustila.

Tako se je študent Avrelij vracal domov. Toda ko je prišel

do svoje hiše, se mu je zdelo, da je v nji vse prazno in da ne bo

mogel ostati doma. Zato je odšel naprej in pot ga je vodila vcn iz

mesta. Tam je hodil, koder so vodile steze preko bele planjave, z

radostjo v duši, s pesmijo v srcu. Hodil je dolgo, da so zvezde

posejale modro nebo in nazadnje ga je pot sama privedla na cesto,

po kateri je prejšnji veer spremljal gospo Ano . . .

Med tem se je vozila gospa Ana s svojimi kavalirji na svoj

grád. Poleg nje je sedel gospod Terramyszka, drugi kavalirji pa so

jezdili na konjih. Gospod Terramyszka je šepetal gospe Ani ražne

lepe stvari; pri tem je pripovedoval neko svojo zgodbo iz mladosti,

s katero je dokázal, da so mladi kavalirji v svojih najlepših letih

prcve bojei. Gospa Ana se je smejala pripovedovanju in gledala

zvezde na nebu; zdelo se ji je, da niso tako lepe, kakor prejšnjo

no. Ves as je mislila na študenta Avrelija in bilo jí je prijetno,

kadar je gospod Terramyszka imenoval njegovo ime. Tako so se

pripeljali do dvorca. Gospod Terramyszka je še enkrat obžaloval,

da kneginja že drugi dan odpotuje in je obljubil gospe Ani vso

svojo pomo v boju proti gospe de Champillon. Pri tem ni pozabil

dati ji nekaj dobrih naukov glede študenta Avrelija. Krasota gospe

Ane ga je tako navdušila, da je skoraj pozabil na druge kavalirje.

ki so stali okoli nje.

Ko so se poslovili tudi ostali kavalirji, so se napotili domov.

Ker je bila lepa no, so jezdili poasi in se zabávali s pripovedo-
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vanjem povesti. Gospod Terramyszka je pripovedoval o štirih vitezih,

ki so neko spremljali neko damo na njen dom. Iz mesta so jo

spremljali štirje, toda v mesto se ni vrnil niti eden. Kako se je to

zgodilo? Však se je namre po drugi poli vrnil na njen grád, in

vsi štirje so se zopet sešli pod njenim oknom.

Ko so kavalirji slišali to povesí, so se veselo zasmejali, potem

pa umolknili in na skrivnem však zase mislili, kako bi bilo, ko bi

se vrnili pod okno gospe Ane in bi ji razkrili svojo Ijubezen, kajti

vsi štirje so se bili zaljubili vanjo.

Gospod Terramyszka je uganil njih misii in se je veselo smejal.

Tako so prijezdili v mesto . . .

Takrat pa je študent Avrelij slonel pri oknu v svoji sobi in

sanjal o gospe Ani. Zunaj je sijala mesena no, okoli in okoli s

snegom pobeljena. Ljubezen, ki je trepetala v srcu Avrelija, ni mi-

rovala. ampak mu je budila sladké sanje. Zdelo se mu je, da piše

písmo gospe Ani : „Zakaj si se pojavila pred mojimi omi, zakaj

ni šla dale drugod moja pot, da bi se ne bila sreala s Tvojo,

kajti usojeno je, da pojdejo loena najina pota. In glej prvo sre-

anje je bilo zaetek greha in nesree. O da bi ostala bolest in

pokora samo meni, da bi ti obutila samo radost in sreo. Toda

kaj morejo prepovedati Ijudje, ki mislijo, da z razumom obvladajo

življenje, v resnici pa vodi ljubezen naša pota in to je naša naj-

veja srea." Tako je pisal študent Avrelij pismo v sanjah . . .

Ko se je gospa Ana poslovila od svojih kavalirjev, je odhitela

v svojo sobo in se vsedla k oknu. Zagledala se je v belo zimsko

no in mislila na študenta Avrelija. Onstran sneženega polja so se

kázali rni robovi; tam so bili mestni židovi in za njimi mesto.

Sneg se je svetil ez ravnino v luninem svitu in iskre so se lesketale

po njem. Gospa Ana se je zasanjala v svojem naslanjau v bclo

no. Zdelo se ji je, da je nekdo prišel preko ravninc, da sc je

vstavil pod oknom.

„Ne stoj pod oknom, moj dragi, ker je hladná no, vráta so

odprta in nikogar ni na stopnicah!"

In je stopil tiho naprej po vrtu in se je bližal po stopnicah.

Vráta so se odprla in stopil je plašno z negotovimi koraki . . . Pri-

bližal se je polahno in pokleknil pred njo.

„Moj Avrelij!"

utila je njegovo glavo v svojem naroju, božala je njegove

lase in polnila s poljubi njegove bojee oi.

Tako je sanjala gospa Ana celo no.
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16.

Driigi dan sc je kneginja odpcljala iz mesta. Miiogi so jo

spreniljali, kajti vedeli so, da se pclje naravnost k veliki vojvodinji

in da bo veliko ležec na tem, kako bo kneginja poiivalila mesto in

mešane. Zato so niešani kncginjo po ulicaii veselo pozdravljali

;

po njenem odliodu pa so si oddahnili in naredili veliko vesclico.

Študent Avrelij je tudi odšel na ulico in stopil med vrste drugih

študentov, ki so stali pred akademijo. Zdelo se mu je, da ga je

kneginja zapažila, ko se je pcljala mimo. Tudi gospod Terramyszka

ga je zapažil in mu pomigal z roko v pozdrav. Ko pa je bila

koija s spremstvom že dale zunaj mestnih vrat, so se zbrali štu-

dentje v veselo družbo in so šli na pijao. Tudi študent Avrelij je

šel z njimi, hotel je v veseli družbi potolažiti nemirno srce in se

razveseliti. Šli so torej skupaj v krmo in so tam peli pesmi o

vinu in Ijubezni. Študent Avrelij je z njimi pil pozno v no in je

util, da je prijetno sedeti v družbi in misliti na to, kar srce Ijubi.

Vse veselje tovarišev se mu je zdelo prazno v primeri z eno samo

mislijo, ki je polnila njegovo srce. Tako se je zgodilo, da Avrelij

niti ta dan niti pozneje ni šel h gospe Ani. Posedal je doma pri

knjigah, pisal latinské verze o Ijubezni, zveer pa je v dubu pošiljal

gospe Ani najlepše pozdrave in želel biti pri njej . . .

Gospa Ana je dan na dan priakovala, kdaj jo obiše študent

Avrelij. Mislila je, da se zabáva v veseli družbi s svojimi tovariši

in dvori kaki lepi dami, zato je pozabil na njo. Ko se je zmrailo,

je mislila gospa Ana, da takrat zapusti študent veselo družbo in da

pride k nji na dvorec. Stala je ob oknu in gledala preko snežene

ravnine; toda padla je že no in njega ni bilo.

Nekega dne pa je prišla gospa Ana na dobro misel. Vsedla

se je in pisala pismo:

„Visoko cenjeni gospod ! Ko sva bila skupaj na veeru pri grofu

Silva-Potoku, ste mi lepo govorili o latinskih pesnikih. Ker nimam

tukaj knjig in bi zelo želela poslušati njih pesmi, prosim vas, da

bi prišli k meni in mi itali njih pesmi. Upam, da gotovo ustrežctc

moji želji, tem bolj, ker je gospod profesor Grizelius pohvalil vašo

uenost,"

Ko je prejel študent Avrelij to pismo, ga je poljubil in solze

radosti so se zalesketale v njegovih oeh. Takoj je zbral knjige

latinskih pesnikov, posebno Ovidija, ki je pel najlepše pesmi o

Ijubezni, in je odšel k gospe Ani.
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Z veseljem je pozdravil že od dale prijazni dvorec na poljani

in se je util srenega, da je smel iti vanj.

Ko je stopil na vrt, je zagledal gospo Ano, ki je stala pri

oknu in ga akala. Pospešil je korake, preletel je stopnice in kmalu

je stal pred njeno sobo. Ko je stopil v sobo, ga je presenetila

jasná krasota, ki je vládala v nji: Gospa Ana je stala sredi sobe.

Obstal je pri vratih in se je globoko priklonil:

„Prišel sem, milostivá gospa, kakor ste mi ukázali."

„Veseli me, da ste ugodili moji želji."

Približal se ji je s knjigami in ji hvaležno poljubil roko.

Povabila ga je v drugo sobo, ki je bila vsa okrašena s pre-

progami in slikami. Vsedla sta se poleg okna in študent Avrelij'je

zael itati.

Gospa Ana je poslušala pesmi Ijubczni, pri tem pa je obu-

dovala lepo glavo študenta, ki je ves zamišljen strmcl v knjigo in

ital. Pri tem je nehote položila svojo roko na njegovo glavo; on

je to zautil in je poljubil njeno roko . . .

Pokleknil je pred njo in skril svojo glavo v njeno naroje.

Vsi krásni spomini one prvé noci so se mole ponovili. Knjige

so padlé po tleh in so obležale razmetane.

„Zakaj vas ni bilo tako dolgo?"

„Zakaj me niste povabili?"

„Ali ne nájde pravi kavalir sam pravé poti do svoje danie?"

„Moja gospa!" . . .

Tako je Ijubezen zmagaia. —
Pozno ob jutru se je vrnil študent Avrelij proti mestu in je

pel hvalo o velikih skrivnostih Ijubeznipolne noci. Tako je hodil

však dan h gospe Ani . . .

17.

Gospa Ana je dobila od moža povabilo, da naj pride na dvor,

ker se bliža as velikih slávnosti ; toda gospa Ana je ostala na

dvorcu in se je izgovorila z boleznijo.

Študent Avrelij je prejel od oeta pismo, polno skrbi in Ijubezni,

odgovoril pa je nanj krátko brez lepili besedi. Tako je prešla zima.

V lepi pomladi se je razcvetela Ijubezen. Bila je kakor bájka

o cvetoih vrtovih. Gospa Ana in študent Avrelij sta hodila po pi-

sanih tratah, trgala cvetlice in poslušala pesem škrjancev. Hodila

sta po polju, po logih in gajili in sta utila, kakor da sta enaka

cvetoi pomladi, ki ju obdaja.
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Prešla je pomlad. V krasnem poletju je spremljal študent Avrelij

gospo Ano po njenih sprehodih po zelenih senožetih, prevážal jo

preko reke na lahnem olnu ; zveer sta poscdala v senci na vrtu, ali

pa sta slonela v sladkem objemu v tihem zatišju ob reki. Pogosto

sta presanjala vso noc ob odprtem oknu in poslušala pesem slavcev.

Tako je prešlo poletje. Nastopila je jese, tiha, otožna. Porume-

nevale so trate, listje je ovenelo, vrtovi so se osuli. Zavel je mrzel

dih preko njih. Toda Ijubezen je tudi v jeseni krásna. Študent Av-

relij in gospa Ana sta hodila po ovenelih tratah in se veselila svoje

Ijubezni, ki ostane vedno mlada v srcu, tudi ko príroda umira . . .

Toda gospa de Champillon je izvedela vse, kaj se godi na

dvorcu gospe Ane. Po mestu so raznesli študentje vest, da Avrelij

ne prihaja vec na akademijo in sam profesor Grizelius se je z

bridkimi besedami pritožil nad tem, da nekateri mladenii popol-

noma pozabijo na svoje dolžnosti.

Takrat je veliká vojvodinja hotela ustrei želji kneginje Zapoijskc,

da povabi študenta Avrelija v dvorno službo; gospo Ano pa je ho-

tela sprejeti v krog dvornih dam. Zato je dvomi kancelár napísal dvoje

pisem in je z njima povabil študenta Avrelija in gospo Ano na dvor.

Toda gospa de Campillon je o tem izvedela in je veliki voj-

vodinji vse pojasnila. Veliká vojvodinja je bila preseneena in je

hotela gospo Ano kaznovati za njen greh.

Tako je prišel študent Avrelij na dvor. Veliká vojvodinja ga

je milostno sprejela in mu je doloila mesto v vojaški službi.

Avrelij se je podnevi uril v boju, ponoi pa je pisal dolga

pisma gospe Ani, ki je sama, zapušena umirala v svojem dvorcu.

Dvorne dáme pa so vedele za skrivnost študenta Avrelija in

so si mnogo prizadevale, da bi pridobile njegovo srce. Kavalirji pa

so se báli nevarnega tekmeca in so Ískali z njim prepira. Tako je

bilo življenje na dvoru. Toda Avrelij ni obupal nad usodo. Ko se

je storila no, dal si je osedlati najbolj urnega konja, zapustil je

dvor in dirjal h gospe Ani. Tako je pozabil na svojo dolžnost v

službi in je prišel pri veliki vojvodinji v nemilost. Ker pa je hotela

veliká vojvodinja izpolniti dano besedo, je povabila tudi gospo Ano

na dvor posebno, ko je zaupala, da bo gospa de Champillon pazila

na to, da se ne bo grešilo proti dobrim starim obiajem. Tako je

prišla gospa Ana zopet na dvor. Živela je ob stráni svojega moža

in dvorili so ji kavalirji, ki jih je znala gospa Ana pridobiti za svoje

nárte; stali so na stráži, kadar je odšla ponoi na vrt, kjer jo je

akal Avrelij . . .

Á
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Takrat pa se je zgodilo, da je nastala vojska zaradi nasledstva

na prestolu. Stari maršal Gouderne, ki je bil velik prijatelj gospe

de Champillon, je imenoval Avrelija za poveljnika jezdecev in ga

poslal v vojsko.

V jesenskem gozdu, dale od dvorca sta se poslovila gospa

Ana in Avrelij. Spomnila sta se še enkrat na vse krásne ase svoje

Ijubezni in sta se dolgo poslavljala. Gospa Ana je kakor v obupu

obležala pod slarim drevesom in je plakala, Avrelij pa je zasedel

konja in je oddirjal k svoji eti.

Vojska se je nesreno konala. Med onimi, ki so ležali mtvi

na bojnem polju, je bil tudi Avrelij.

Ko je prišla vest o porazu na dvor veliké vojvodinje, je za-

vladala žalost. V tej splošni žalosti je gospa Ana prosila, da sme

oditi na svoj dvorec, kar ji je veliká vojvodinja milostno dovolila.

Pri slovesu jo je poljubila na elo in si obrisala solze.

Gospa Ana je odšla na svoj dvorec in je tam žalovala do smrti.

Književna poroila

Pugelj Milan, Mimo ciljev. ' Knjižnica „Slovenskega Ilustrovancga tednika",

II. zvezek. V Ljubljani, 1914. 8o. 180 str.

Milan Pugelj dozdaj ni napísal niti romána niti veje novele, a drobnih stvari

je poteklo že silno mnogo iz njegovega peresa in vec knjig, zbirk rtic in povesti,

lahko imenuje že svojih. Ni se še našla vneta družba, ki bi ga bila dvignila na

ramc in ga med ovacijami kázala strmeemu obinstvu; vendar so pisatcljskc vrlinc

Pugijeve brezdvomne. Dialóg ni njegova sila, marve lastno pripovedovanje in opi-

sovanje nenavadnih položajev, ki nam kažejo udne kontraste, rcsnobo in smešnost,

novelo v sodni dvorani, trubadurja sredi zaljubljenih rnih murnov, zaljubljenost in

šepavost, poljube na obrazu, ki pa je žalosten, ker ni kron v žepu itd. Humoristino

uinkujejo njegove cesto drastine primere. V priujoo knjigo je združenih deset

zgodb o Ijudeh, ki streljajo „mimo ciljev", to je, ne dosezajo tega, kar so hoteli.

V „Zanešenih" pripoveduje o loveku, ki je ustrelil svojo Ijubico namesto

svojega tekmeca v Ijubezni; ta tekmec, skitalica Piškur, je oividno namenoma

poslal njo na prostor, dolocn za dvoboj, a sam je .izknajfal". Spis je zdaj humo-

reska, zdaj tragika, oboje obenem. Le tista zagrnjena glava ustreljenke, ki bodi

pred sodišem nekak corpus delicti, moti. — „Trije meseci" so maj, október

in február ter tvorijo stvarno enoto. ,Maj" je divná slika majske noci in maj-

skega jutra. lovek s svojimi mislimi in ustvi, s svojo domišijijo in domišljavostjo

je sredi instinktnih bitij, murnov in slavcev in škrjancev in sredi visokih, a hladnih

zvezd ter trubadúri nemo pred oknom Ijubice. — „Október": tu príroda stopa

nekoliko v ozadje, le srna bol rnega vrana, ki zaman iše svojo drugo, se ostro

riše; pa ta bol se zdi kakor bol moža, ki mu slabi zapeljuje Ijubico. — ,Fe-

' Prím. Ljubljanski zvon, št. 6; str. 337.
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bruar": poroka slabieva srcdi zimskega mraza. — Vse tri mesece spája Ijubav

„njegova' : mája meseca sanja o njcj sredi prírode in gieda na njenookno; októbra

vidi, da jo zapcljuje slabi, februarja se poroi ta-lc z njegovo drago. Pa fánt ne

obupiije zato. „Helena" je zelo fantastina zgodba, ki pa ima tehten motiv:

Melhior Kliš je mislil, da je najveja mo ženské njeiia Icpa zunanjost, da loveka

na žensko ne priklepa toliko strast in slast, kolikor lopota belega, mono blešeega

telesa, da privlauje le zunanjost, ne notranjost ; dal si je napravili model Icpe

Helene, ki je takoreko živel. A konno je moral priznali, da telesni lesk ni edini

moment Ijubavi, marve da silno deluje tudi notranjost; ko je videl, da je njegova

Helena gola la ž, je njegov model bil mrtev. „Jerom" je povest o starcu, ki

ga že aká smrt; vso no je v sanjah slišal melodijo, znano mu iz mladosti; sedel

je h klavirju, igral in v igri ves gorel, da bi pogodil zopet tisto melodijo, a ne

more je najti ve, dasi jo je zautil v sebi in povsod okoli sebe v oni noci; star

je in ne more je zgrabiti in obvladati. V naslednji noci je v snu zaslišal staré

godce-tovariše, ki je igral ž njimi tolikrat po plesih, zabavah in koncertih, rajnega

Luko in druge, ki jim preraša grobove že zelena tráva. Umri je. To je težko-

resna snov, a Pugljev humor zveni v njo, kakor je pri njem sploh tragedija od

humorja neloljiva. - „Zaljubljeni kmet" je tragina humoreska o kmetu,

okoli katerega je greh poželjivosti po oblikoviti sejmarici skákal kakor igravo ži-

viiie. Svetnice in svetniki so ga s sten brezbrižno gledali, ko je s težkimi vzdihi

razpihaval krušné drobtine s rešnjeve mize; verujo sv, Petru, ki mu je v sanjah

rekel, naj veruje v Boga in sreno bo prebredel Savo, utone v njej. „Labu d

poje", pa ne vem, komu; vsekakor pesem o prijatelju, ki zavede ženo prijatelju :

ne mešajte ednosti s smradom, prijateljstva ne s prevaro, vsako naj bo samo zase!

— .Utešenja" srnih boli je iskal gospod Grozd, ko je v samotnem gradiu však

veer videl ob oknu dekle, ki se mu je videlo, da koprni v svet in v vrtinec živ-

Ijenja; v istini pa se je ona že dávno utešila mislijo, da ji je treba zavrniti vse,

kar slika mlada in razvita domišijija ; tudi on je bil tako „utešcn", ko jo je videl

pohabijcno na vsem telesu. Pravzaprav banalen motiv, a lepo izdelan. — „Petih

k r on" je poprosil literát Peter Sláva svojo Ijubico-uiteljico, ko ga je posetila;

ni je vodil v gostilno, da bi ji krepko nazdravil, niti ji je kúpil rož; ves dan jo

je gonil po vroem solncu in šele zveer pred odhodom vláka se je rešil iz zadrcge

tcr izjecljal svojo prošnjo. Komika položaja! „Sveta zemlja" je bila slovenská

domovina starcu, ki v mescnih noeh klei gori na holmu ter prosi odpušanjn,

da so se ji njegovi sinki- sokolici izneverili. Žena mu je bila tujka in strup

naelnega nasprotja je otroval vzgojo. — „Opice" se med seboj prepirajo za ko-

šek sladkorja, ki jim ga vrze Ijubezniva dania za prcgrajo, a se odlono in složno

obrncjo proti pazniku, ki hoe med njimi delati mir. Nekateri glcdalci vidijo v tem

sliko svojih lastnili razmcr, ki so toliko slabše, ker se mi proti „pazniku" ne obr-

nemo tako složno in odlono.

Praví biser v tej zbirki je zame trojnata rtica: „Trije meseci"; divnolep je

zlasti v „Majú" opis prirode in njenega življenja. Poleg te rtice bi postavil zgodbo

o „Jeromu". „Opice" bi jaz iz knjige izpustil. - Formát .knjižice' je jako

okusen in prikladen na pr. za potovanje in sprchode. Želimo le, da bi podjetiio

založništvo ne ustrelilo tudi „mimo cilja" ter pogodilo svoj namen: materijelno

korist. Kaj. Ogrizek.

Hrvatska mlada lirika. Izdalo Društvo hrvntskih knjižcvnikov. Knj. XXXil,

Zagreb, lip^nj 1914. S". 157 str. Cena 2 K.
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Dvanajst hrvatskih mladih lirikov. 12 apoštolov? Da imamo Slovenci poka-

zati v kteremkoli zborníku toliko dobrega narašaja, bi bili veseli. Morda se raz-

vije iz mlade družbe, ki prepeva po Zvonu, Slovanu in Dom in svetu kedaj kaj

vec? e nara zopet ne uskoijo v politike in drugam! — Prebral sem knjigo ve-

krat, konno tudi úvod, ki se razlikuje od drugih úvodov. Kratek je in dober. Na-

písal ga je eden izmed dvanajstorice, Ljubo Wiesner, zase in za vso hrvalsko

mlado liriko. Nastala je pod vplivom Vidria, Matoša, Domjaniéa, Nikolia, pa ne

epigónski. Razvija se samostalno. „Marljivo je izgradjivanje i diferenciranje novili

elemenata osjeanja i gledanja s jedne, a s druge strane traženje adekvatnog izraza

savremenini bolovima, užicima, strastima. Profinjuje se osjeaj za jezik i ritam,

kultivira se pravilnost stiha i strofe . . . Plastinost slike, isto razpoloženje, sitnica

kakva iz života ili duše, . . . sloboda nadá vse cilj je svima ..." Za vsakega izmed

dvanajstorice veljajo nektere teh besed, za mnogega mnoge, vse edinole za Janka

Polia-Kamova. Dva iz dvanajstorice, pravkar imenovani in pa Milan Vrbanié, sta

že umrla, prvi buntovnik, drugi sanjar, velik Ijubitelj Slovencev.

Vkljub obliki ta knjiga ni zborník, marve revija, program, vráta, úvod. Za

Slovence tudi pokiišaj, slovenskim literátom opomin, naj delajo vec, sícer zaosta-

nemo. I ,mi° bi morali dobití takovo revijo, — národu, kí nosi v svoji duši bol

in težnje, národu, ki ima cilje, ne zadostujeta dva klícarja v asih, ko gre za naš

narodni obstoj in razmah v širšem okvirju . . .

Ivo Andri je jaden, sam, žalosten, obupan. Vladimír erí na zamišijen

filozof, njegova lirika meditira. „Vihorja" ni uti iz teh pesmí samotarja. Vilko

Gabaric je romantino relígíozen, ima pa zmisla i za meditacijo, i za vínograd.

Meditacíja mu ne prístoja. I Ivan G a loví se mora odloiti, ali za romantiko, ali

za meditacijo. Dokler veže oboje, je sreden. Karlo Häusler se je valjda uil pri

Županiu (dobe „ez pian"). „Juternji pohôd", „Zvonec s neba" in .Veernja

molitev" so vkljub biedermajerskím naslovom kabinetní kosí. Izborno pogaja

razpoloženje. Zvonko Milkovi je slikar, stihe tvorí s kistom. Poslušajte to-le

nedeljsko sliko, kí je najlepša v njegoví galeríji

:

Ráno vec zvonjahu zvona jasním jutarnjím mirom.

Ustasmo sretni i vedri í vráta raskrilismo šírom.

Gledamo povorke duge — seljací slaze kroz poije,

U bielom, istom odielu humom se spuštaju dolje.

I idu kroz zrelo klasje i put se njiliov vijuga,

A preko zlatnoga poija leží tisina duga.

I idu sa sviju strana, i povorke njihove biele

Sastaju se kod tornja, gdje lipe stráže i jclc.

Uz grozdove sjednimo amo, ušutimo smjerno, as je:

Jer misa pone u crkví, sto se bieli kroz klasje . . .

A kad e minutí služba, podjimo blagc duše

K esti uz jablane staré, gdje lagodno lahor puse.

Tamo e mnogi proi, kojí u crkvi bješe,

Pa e nam mimo rei : daj bog del svete meše.

Stjepan Pnrmacvi je vojvodinski ikavec. Njegoví stihi sežcjo v duše, ,No"
je kratek umotvor, izbrušcn, kakor oricntalska skledica iz ametista, .Ercsi" plamene
protest proti madjarizacíjí: „Ne, Dunav šumi, a u tome šumu ko srebro gine
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meka ikavština . . .". Epien je ,Kip domovine", .gdje voljet treba ono, ega
nemá, a mrzit, ega siti smo posvema." — Janko Polid-Kamov je pesnik po

božji volji, vulkanska narava. Patetiki daje dúška v odah, ki so v pestrosti, pri-

spodobah in impctuoznosti uprav futuristino drzovite. Opeva prevrat, kaos, zabiodo,

razbijanje ideálov, in roga se ti, roga ... Nikola Pol i é, Avguštin Uje vie in

Milan V r ba n i imajo práv spodobne stihe, pa brez emocije in posebnosti. Da
niso tako moderni, bi m.ogli biti sošolci Jenka. Ljubo Wicsner je koloratúrna

.mo": Seosko jutro, blago vede, prazna crkva itd. Njegova próza je boljša.

Tej reviji mlade hrvatske lirike sledi še krátka revija avtorjev. Biografije,

bolje silhuete vseh dvanajst na petih straneh. e sodim po pesmih, je nekaj biografij

preoptimistinih. — Da sem jaz urednik, bi bil mnogokaj rtal, a ostalo so biseri.

In še nekaj : e primerjamo mišljenje, ustvovanje, nain izražanja, skratka tip in

karakter slovenské in hrvatske lirike, ni med njima nobene razlike: Lirika cne in

iste nacionálne duše, mehke, sanjave, dobre in lepe, bogate, tako bogate, in —
nekoliko bolne. Dr. Zober.

Pajsi ieromonah, Istorija slavénobolgarskaja (1762). Po prvopisu za tisk

pripravil Jordán Ivanov, docent vseuiliša. Izdala Bolgarska Akademija znanosti.

Sofija, 1914. LXVI4-91 +5 str. facsimila. Cena 3 K.

V težkih dneh krivde in nesree je Bolgarska Akademija izdala tisto zgo-

dovino svojega národa, ki pomeni naravnost njega vstajenje koncern 18, stoletja.

Svetogorski menih Pajsij jo je napísal leta 1762. Iz kultúrne sredine, ki so jo ozna-

evale le duhovno-verske knjižice in cerkvene pratikc, je mesto dosedanjega klica:

„Blagoslovljeni kristijane!" v svoji Istoriji zaklical: „Bolgarine, poznaj svoj rod in

jezik!" ter s tem postal poetnik nove bolgarske dobe. Vlada je bila turška, cerkev,

trgovina in mešanstvo pa grško; slovanskí element se je ouval le na selih. V to

pušavo je zri otec Pajsij, menih samostana Hilandara, pozneje Zografa na Sveti

gori, mož temperamenta in dejanja, ki svoje zgodovine ni pisal za samostansko

biblioteko, marve za probudo bolgarstva in jo je zato napolnil z nacijonalnim duhom

ter namenil duševní revoluciji. In njegov rokopis se je prepisoval in se v prepisih

šíril od kraja v kraj kakor .istinita sveta biblija" (kakih 40 prepisov se je ohranilo),

dokler se ni leta 1844 prvi natisnil, Kakor narodni Homér! In ve seliš se prepira

o Pajsijevem rojstvu. Vsekakor se je rodil v samokovskem okrožju leta 1722; leta

1745 je prišel v hilandarskí manastir na Sv. gori; tu je cesto slišal, kako so oblastní

grški menihi, ki so imelí cerkveno oblast za seboj, zasmehovali in hulili slovanské

kaludjere, in že to je njegovemu znaaju moralo dati nacíonalno smer. Leta 1758

je prispel na Sv. goro srbskí kaludjer zgodovinar Jovan Rai, ki je ískal tam vírov

za svoje študije in je dal pobudo za zgodovínsko delo tudí Pajsiju. Leta 1761 je

bil Pajsij od svojega samostana poslan v Sremske Karlovce, kjer se je na nekí

listini oliranil njegov avtograf. Sledeega leta je sestavil svojo Istoríjo, nato pa po-

stanejo podatki o njegovem življenji: nesígurní. Mislílo se je do pred par letí, da

je ízgubljen tudí Pajsijev prvopis zgodovine; a našel ga je v zografskem samostanu

leta 1906 Jordán Ivanov in ga v priujoi akademijski publikaciji v vsej tonosti

izdal z željo, naj bi se Pajsij, ki je v asih bolgarskega robstva v 18. veku prví

zael nacionalno osvešati Bolgare, postavil tudí na elo novobolgarskega prcpo-

roda. Publíkacija íma torej oividno jako aktualno svrho.

Jurjevški.



c. Golar:

O
Ognjeni cvet . . .

gnjeni cvet iz tal gori —
slap jasnih sap z obzorja

zveni, drvi skoz mladi gaj

v šumea žitna morja.

Kot biser-riba blisnil pti

je v solnce nad slemeni

ozarjenih, srebrnih kril,

ovit, oblit s plameni.

Golobje sivi splavali

so belo pit meglico,

oblaki snežni trumoma

objeli so planico.

Dišea rosa tráv in rož

se v kelihih utrinja,

pri solnni maši sredi polj

se v božjo kri spreminja.

In v zlato poldne Jezus sam

gre tiho ez ravnico

in blagoslavlja dol in pian,

mak, grozdje in pšenico.

.Ljubljanski zvon" 1914 XXXIV. 10. 29
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Zašumí!

Z<ašumi, zadivljeni les mi!

kot mladost si, i<ot radostná leta,

razorji, razvriskaj otožni mir pcsnii,

ki tc v hratnu zeleiícni prepletá.

V skalah nad brezdni gnezdi, vreši

rod orlov in jastrebov, groma odmev
vihra po prepadili, nebeské moci

se bijejo, lijcjo v svoboden spev.

Zrasi, les, kakor vilira tulea —
ponosno zamajaj vrhove

!

Zabliskaj v grobe sc, zarja rdca,

in zdrami slepé, mtve robove!

Pismo Máji.

Z/drava v majski roži, Icpa Mája !

Ves zamišljen sem v tvoj mladi stas;

tiha mi Ijubezen v srcu diha,

lírepenenje hodi k tebi v vas!

Ko gre solnce za škrlatni zastor,

zvezde se veselo zableste,

ko zapreš kot lilija se nežná,

zvezde solzne bisere rose.

V vonju rož po žametu priliaja

no, iz rnih je vijol natkan

plaš njen, pridi! Do nebes polnonili

cvete rdei, žarki tulipán.

Kdaj na grudi, v rožnem lesku valujoc,

se ti zgrudim v koprne objem?

Kdaj bo no razkošja plamenela?

Piši mi, kaj misliš ti o tem

!
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Milan Pugelj:

Mika.
I.

Qabriu se je zdelo, da ga je nekdo poklical. Odprl je oi, široko

gledal in dvignil poasi plešasto glavo. Na mizi je gorela lu,

Njegova žena, ki spi s herko na postelji ob nasprotni steni, je

sedela na stolu srcdi sobe v beli obleki in vleklá naše temnopro-

gasto ruto.

— Ali si me ti klicala?

— Mika ima vroico.

Gabri je premislil in rekcl

:

— Ni! To je malenkost. Si ji pa kaj nezdravega skuhala.

— Ti si kriv! Hodiš z njo po vetru!

— Od kdaj pa jaz?

Gabri se je dvignil, odgrnil odejo in sedel.

— e misliš, da ji je iz želodca slabo, bo kmalu dobro. Daj

ji žlico konjaka.

Žena je vstala, se sklonila nad posteljo in pricla najljubez-

niveje govoriti.

•— Mika, božek, ali boš pila malo konjaka?

Mika je odgovorila takoj z glasom, ki je skrival jok:

— Ne maram

!

Dihala je naglo in toliko glasno, da se je ulo po mali sobi.

Gabri je gledal s svoje postelje proti njej, nekaj nervozno premišljal

in zaslišal nenadoma drobnega komarja, ki je letel neviden mimo
njegovih ušes : mi-i-i . . . Zamahnil je za njim z roko in zaklcl

:

Vrag te vzemi, zgaga prokleta!

Mati je govorila z Miko.

— Ti si bubana, boli te želodek, a e izpiješ samo žliico

konjaka, boš takoj zdravá.

— Ne maram, je odgovorila Mika jokavo.

— Ubogaj, Mikec, vidiš to ti bo gotovo pomagalo.

Zdaj je Mika zakriala in zajokala : Ne maram

!

— Krivá je, je rekel Gabri, tvoja vzgoja. Tisto neumno cer-

kljanje. Kar stori, vse je práv. Zdaj pa imaš ! Tudi e ji hoeš
enkrat nekaj pametnega, te ne posluša. Dopovej ji, za vraga, po

svoji vzgoji!

29*
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Žena je pogledala nanj in molala.

Lu je gorela mirno na róbu mize in sence so ležalc po tleli

in po stenah kakor pribite temne preproge. Gabri je gledal ncr-

vozno predse, zamahnil naenkrat z glavo in rckel jako glasno.

— Veš kaj, Mika, ubogaj lepo in pozri žlico konjaka. Obljiibim

ti, da ti kúpim gotovo tisti voz, ki se boš na njcm laliko sama

vozila po dvorišu. No, pij

!

— Ne maram ! je jokaje odvrnila deklica.

— Mika, saj nisi žival, da bi ti ne mogel nicsar dopovedati.

Šc konja bi pregovoril, a tu imaš, lovek, bitje po svoji podobi . . .

no, tu je tvoja vzgoja, mati. To je tisto bedasto ccrkljanje ! Po-

magaj si

!

— Božica, je priela žena, poslušaj nas in vzemi malo konjaka!

Zdaj se je Gabri naenkrat silno razkail, kri mu je bušila v

glavo in sede na postelji je pricl ploskati z dlanjo po skrajnici.

— To je preneumno! Ti moraš vzeti, dete neumno! Ali boš

pila takoj konjak, saprament!

Mika je priela jokati in prositi

:

— Neši me v drugo sobo k oknu, tam bom pila.

— Nad bolnim otrokom tako kriiš, je oitala mati. Nimaš srca.

Nešla je deklico mimo v sosednjo sobo in se kmalu ž njo

vrnila. Gabri je sedel še vedno na postelji in premišljal: Nimam
srca . . . seveda ne! Kdo to pravi? Ženská, ki ga ima vedno na jeziku.

No, jaz ga imam globoko v prsih, kakor za goro.

Poasi je vstal in se približal postelji, kjer je ležala herka.

Potipal je Mikino elo, ki je bilo nenavadno vroe. Potem je prijel

roko in poslušal žilo. Zdelo se mu je, da bije še enkrat hitreje

nego navadno.

— Kaj praviš? je vprašala žena.

— Ni, je dejal v zadregi. Kaj pa naj reem? Ali se naj

vstopim in zadeklamiram?

— Mika je zelo bolna.

— Zelo ali malo, kaj jaz vem. Nekaj bolna je vendar res.

Vznemiril se je zelo zaradi svojih misii, po katerih se mu je

zdelo, da je deklica nevarno zbolela. In naenkrat mu je bušilo v

glavo, da ne bo nikoli ve veselo skákala in plezala po njegovili

kolenih. Preplašena domišljija mu je vrgla v dušo opomnjo, da jo

gleda zadnji živo pred seboj, ležeo na dcsni stráni, naglo dihajoo

in razpaljeno. Sedel je na posteljo in jo gledal. Mali drobni obrazek

s porednim noskom, okroglo bradico in nckoliko dvignjeno gornjo
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ustnico se mu je zarezal v notranjost, da mu je po glavi zašumelo.

In Mikini svetlí kodri, vsled katerih ji je rekel „organist", so mu
zaplesali pred omi in ga navdali s topo in zakrknjeno boleino.

Vrnil se je poasi k svoji postelji in se priel oblaiti.

— Zdaj sem se do dobrega prebudil, in e bi tudi legel, ne bi

ve zaspal. Oblekel se bom. Kaj hoemo ! Koliko je ura?

— Šest bo, je rekla žena.

Proti sedmi uri je Mika vstala in prosila, naj jo oblccjo.

Stala je sredi sobe žalostná in tiha in kolena so ji trepetala. Šla je

k materi in jokala, ker ni mogla hoditi, Gabri je hitel po zdravnika,

dolg, plešast, s klobúkom v roki, in ko se je vracal ž njim domov,

je govoril.

— To je naravno , kakšno pa ! Vedno zdrav ne more bití

nilie. Vsakemu se pripeti, da se naenkrat ne pouti dobro. Tako

tudi naši deklici. Vstopite, prosim, tukaj smo doma! Na levo, na

levo, vedno na levo

!

II.

Ko je Mika umrla in bila pokopana, se ni Gabri ve dobro

poutil doma. Žena je hodila rnoobleena, tiha in objokana po

stanovanju, in kar je vplivalo najneugodneje, je bila tista hladná,

mirna tisina, ki je ležala med vsemi stenami z zrakom vred, in ki

so jo pili vsi predmeti in stanovalci. Okna so bila zagrnjena, stoli

mirni in mtvi, preproge solidno in pravilno položene, knjige so

ležale vedno v istem redu tik omare, palice v kótu so stále kakor

orožje spee vojske kralja Matjaža in dnevi so prešli in tedni, ne

da bi se javil najmanjši nered in prekinil vsaj za nekaj aša to

hladno pravilnost in tišino.

Za pejo je stal konj, na katerem se je gugala svoje dni Mika.

Svojo malo splašeno glavo je molel izza peci in nihe ga ni pre-

maknil, nihe zagugal. Gabriu je bilo na jeziku, da bi poklical

ženo in ji naroil, naj ga odstráni. Takoj se je premislil in sklenil,

da poklie skrivaj deklo, staro Nežo, in ji ukáže, da ga nese ona

v podstrešje. Zdelo pa se mu je, da bi tudi Neža jokala, in zato je

zavil konja v staro suknjo in ga nesel tiho na podstrešje.

Imel je izvrstnega prijatelja, ki je služboval že ve let v istem

komptoarju kakor on. Od njega je prejel pismo, polno iskrenega

sožalja. Ko je prišel nasleduje jutro v úrad, se mu je zahvalil.

— Hvala lepa, lepo si pisal ; vidi se, da imaš srce.

— Nisem mogel, je rekel prijatelj in se praskal po rdei in

debeli glavi, da bi govoril o tem, ker se mi je zdelo, da si preve
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zadet. Vcni, vidiš, kaj ti je pri srcu, in c ti je to vzcto, je tudi

iiícni . . .

— Ho, c tako misliš, je odvriiil Gabri, vidim, natanko vidim,

da mc še dobro ne poznáš. Nam vsem je usojeno tako, mi vsi

moramo iti tja, kamor je šla ona. Kaj ti pomaga, e sc upiraš, c
hoeš v mislili obrniti nckc vene postave, katerih nikoli ne doumcš

in od katerih poznáš Ic uinke! Mi vsi grcnio isto pot, eni krajšo,

drugi daljšo. Konce je cnak. Vse, živali, drcvje, bilkc in Ijudje ! In

kaj naj jaz napravim? Premislil sem si in to je rezultát! Zgodilo

se je, kakor je zapisano — pravijo — v zvezdali, haha. Dopolnili

so sc njeni dnevi, iztckli so se . . . tako se bere v knjigah. V takih

sluajih treba napeti razuni. Naj on vrtnari in gospodari po mo-

žganih. Tako sem vse prestal . . . moško. To je tisto!

III.

Doma se je spominjala žena, da je krial nad Miko, ko je

obolela.

— Hotel sem ji dobro . . . zdravje, je rekel Gabri.

Bilo je v nedeljo popoldne in hodil je sam okrog po mestnih

nasadih. Na mestih, kodcr ni bilo drcvja, je pripekalo vroe polctno

solnce, in Gabri je premišljal, kako je mogoe, da oboli lovek

zdaj, meseca avgusta, ko je pri polni moci najboljši zdravnik vseh

zcmeljskih bitij, nebeško solnce. Mika, so dognali, je umrla vsled

prehlada. A kako naj sc lovek prehladi avgusta? Ponoi, ko ji je

bilo jako slabo, je sedel pri stari Neži v kuhinji in gledal, obrnjen

s hrbtom v okno, proti praznemu in temnému štedilniku. Vtepal

si je siloma in enakomerno v glavo: To mora tako priti, to so

stvari, ki sc ne dajo odvrniti. Nežo je poslal v sobo in gledal med
vráta, kjer se je kmalu pojavila. Na njeno neugodno vest si je zopet

bial v možgane: To so stvari, ki jih ne more nihe odvrniti!

Vse križem so hiteli prebivalci mesta. Mlado in staro je ebljalo

o svojih zasebnostih in nad vse to so širilc veje kostanjev in lip

svoje dobrohotne sence, a nad vej^mi se je razpenjal isti in jasni

nebeški šotor in sredi njegove desne piati je žarelo solnce, veliko

in mogono kakor najvišji svetovni car. Kaj je pod tem solncem, je

rekel v mislih Gabri in zamahnil s palico, kaj je pod tem solncem,

kaj pod tem ogromnim šotorom eno izmed bitij, ki sc imenuje

lovek? Ali hodi pod njim, ali ne hodi, ali srcbljc njegove žarke,

ali jih ne sreblje, kaj vc o tem vcliki car, kaj ta ncskonni prostor.

Mi vsi smo majhni, mi vsi pomembni Ic za tisto ped življenja, ki
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nam je odmcrjcna. Majlino je zato naše veselje in majhna naša

boleina.

Gabri je zašel na samotnejšo pot. Gleda podse v dolino in

tam se lomijo žarki skozi rjavkasto listje neznatnega dreveška. In

sredi njih nastaja svetla barva, ki ga spominja Mikinih las. Kje so

zdaj ti lasje? Gabri pogleda okoli sebe, opazi nizko klop in sede

nanjo. Videti je, kakor da bi se bila iijegova plesa še poveala. V
obraz je bied, oi so vodene in brki redki in ohlapni. Na obleko

ne paži. Hlaani se pozná, da niso bile dobro zravnane. Oprsnik

je po trebuhu nabran v množico gub. Manšet sploh nima in vsled

tega se zdi, kakor bi bili rokavi prekratki. Bele roke z dolgimi

prsti drži na palici in gleda v tisto svetlo plošo, ki se riše zdaj

spodaj pod potjo po debelem deblu divjega kostanja. In zopet mu
páde v giavo vprašanje, kakor bi kdo zaluil kame: Kje so Mikini

laški?

Vendar, si govori, se mi zdi, da je nekaj neprirodnega v tem,

e západe smrti ilo, nerazvito bitje. Tu manjka velikega zákona.

Kar je poklicano v življenje, naj se razvije, naj se razcvete, ker je

drugae brez namena pahnjeno v svet, kjer ni zanje prostora. V
tem se da slutiti napaka neesa velikega, nepojmljivega.

Med tem se niža solnce in spodaj med grmovjem in debli je

je ve in ve svetlorumenih odsevov. Prikazujejo se, trepeejo in

se poasi plazijo nekam globoje za debla in grape.

Gabri se spominja zadnjih besedi, ki jih je govoril z Miko.

Bilo je predzadnje popoldne njenega življenja. Ko ni bilo žene, je

sedel k njej na posteljo in ji pravil o tistem vozu, ki ji ga bo kúpil

takoj prvega. To je svetel bel voz, na katerem je sedalo. Pred se-

dalom pa sta dva roaja, ki se dasta premikati naprej in nazaj. Ce

bo Mika sedla na sedalo in premikala tista dva roaja, se bo pe-

Ijala naprej.

Miki je bilo sJabo, bila je vsa razpaljena, rijeni lasje so bili

potni in njeno dihanje krátko. Vendar se je ozrla vanj z velikimi

mokrimi omi in rekla tiho in hvaležno:

— Jutri mi povej, atek!

Gabri vzdihne, dvigne palico in jo zopet postaví, pogleda

nekam kvišku in se v mislih vpraša: Kdaj bo tisto „jutri"?

Poasi vstane, gre naokrog, gre naprej in nazaj in proti mraku

zavije po prašni esti iz mesta. Moja žena, si misii, je jako slabá,

nenadoma jako slabá. V lírbtu se je upognila in obraz so ji pre-

pregle gube in to vsc zavoljo tega, ker se je ne da o pametni
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stvari prepriati. udno je to. lovek je lovek, to se pravi pametno

bitje, ali marsikdaj mu ni mogoe dopovedati tistega, kar je pametno.

Za njim se vlce siromašen pogreb. Gabri se umakne v strán,

stoji ob esti odkrit in tudi zdaj v mraku se njegova plesa motno

svetlika. Tam zadaj gore lúi mesta in odmeva ropot voz in

tramvaja, in tukaj neso mimo nekoga iz tistega zamolklega lírupa

in blešave. Gabri si ree v mislih težko in osorno: Tam zadaj je

tovarna in na ta konec nosijo iz nje one, ki so zgotovljeni.

Priklopí se bornemu sprevodu in pride ž njim na pokopališe.

Nekaj žensk joe, duhovni molijo, krsto spušajo v jamo in kmalu

zabobne po njej prvé grude prsti. To je pravi mrtvaški boben.

Doni na ulio izpod zemlje, in njegov glas je plašan, turoben in

votel. A ko so padale grue na krsto, kjer je bila Mika, ni donelo

votlo iz jame, ne plašno in ne turobno. Mika bi bila morala še

živeti.

Ljudje se razhajajo, a Gabri odide za kapelo, postoji tam in

gre proti obzidju. Tam obstane pred belim kameom, kjer je z

velikimi zlatimi rkami vdolbeno ime „Mika".

Že je mrak gostejši in storil se je veer. Nebo se je zavilo z

modro temino in skozi njo sijejo zvezde, veje in manjše, srebrne

in zlate. Nad pokopališem, vasih ne visoko nad križi, letajo ne-

topirji kakor rni noni metulji. Njihov let je tih, ginejo v no kakor

rte, ki bi se delale iz rne megle in nenadoma razpadale.

Gabriu se prebudi tisto, kar se mu zdi dale kakor za goro.

Zgane se mu srce in raztee se kakor vro studenec po prsih in

glavi. Ozre se okrog, poklekne, položi palico in klobúk v travo,

skloní se nad grob, opre na roke in ree:

— Nisem prišel radi voza, da ti povem, kdaj ti ga kúpim.

emu ti bo? Prišel sem, Mika, tako . . . kot tvoj oe.

Gabri utriplje s trepalnicami. Nenadoma mu kanejo iz oi

solze in se obesijo na bilke, ki se globoko sklonijo.

— To ni res, kar sem govoril . . . e umrje kdo prej ali po-

zneje, na primer ti, Mika! To vse ni res! Naše ustvo je tukaj,

to je gospodar . . .

Ozraje se nalahko zamaje in med njegovim obrazom in rušo,

iz katere cveto prvé rože in poganjajo prvé trávnaté bilke, dahne

hlade veter. To se zgodi tiho, kakor bi šli po prstili mimo ne-

znani duhovi.

— Prej sam vriš, smeli in samo skakanje, a zdaj ta ne-

skonna tisina. Nenaravno . . . strašno ncnaravno

!
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Naenkrat máje z glavo, domisli se in ree :

— To ni resiiica, kar sem dejal, eš, da bi bilo vsceno, ali

umrje kdo prej ali pozneje. Ne tisto . . , logino sklepanje . . . uinna

razporedba našili misii . . . to ni resnino. Samo to je resnino, kar

utimo, da! Samo naše ustvo v prsih je resnica, vse drugo je laž.

Naša pamet je laž, laž! Zakaj . . . Mika bi morala živeti!

Gabri skloni obraz globlje, iz oi mu kapljejo na gosto solže

in se obešajo na bilke in na drobné cvetove temnih rožic.

— Mika, da — ihti in šope — Mika, da, Mika bi morala biti

živa. Kdor govori drugae, ta laze. Tudi jaz sem lažnik . . . kajti

tukaj je umevno to in umevno ono, ali resnica je samo ena: Mika

bi morala živeti!

Gabri se zvrne v travo poleg ruše in si zakrije z rokami

obraz. Joe tiho in dolgo, prekriža potem roke na prsih in gleda v

temnomodri in ogromni nebeški šotor nad sabo in v tiste zvezde,

ki gore po njem.

— Ker ne živiš, Mika, moja lepa, sem nesreen. In vse, kar

reem in kar sem rekel, je laž, samo to je edina resnica. Le moja

nesrea je resnina, vse drugo je zlagano, drugega ni, drugo tii le

v prazni besedi, ki je ne utimo.

Cez dolgo aša vstane in gre poasi proti mestu. V ozadju

se je dvignil mešec. Netopirji križajo pot in šum mesta se poasi

približuje.

Gabri je skljuen, konci suknje dosezajo na obeh straneh

skoro kolena, a hrbet je kratek, kakor da ga je kroja skazil. Senca,

ki gre pred Gabriem, je silovito dolga, tenká in obupna.

Karel Dolenc:

Zaman

!

Kam, misel nemirna, kam ploveš, kam mi bežiš?

Kam, duh koprnei, kam hitiš, kam drhtiš?

Ah, saj ne dosežeš ciljev, ki k njim hrepeniš,

predale, predale je solnce, ki k njemu želiš

:

glej, danes razmahneš peroti, da k solncu zletiš,

a jutri — z zlomljenimi krili v prahu ležiš!
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Fr. Milinski

:

Za ast.

Oa iias iic bo izlcpa konce. Nas že iic! In naj Ijuli sovrag pritíska

^ od spredaj, od zadaj, od vseh piati, ne bo nas polirustal,

dokler smo taki, kakršni smo. Takega národa že ne, ki inia polcg

noštctih drugih vrlin tako ogromen základ asti v sebi, kakor ga

ima naš mili národ. Na naši okrajni sodniji so na pr. trije gospodje

z zlatimi ovratniki, ki ves Ijubi dan ne delajo ni drugega, kakor

da razpravljajo razžaljeno ast, in poniaga jim 25 odvetnikov, 75 od-

vetniških kandidátov in en upokojen dvorni svetnik. Toliko je pri

nas asti! In še je kázalo, da vsi ti gospodje, kolikor jih je, ne

bodo ve kos vsej asti, kar je je v Ljubljani in njeni lepi okolici.

Tako je kázalo in že so preudarjali merodajni initelji, ali ne bo

treba za ta posel nastaviti še treh sodnikov in e ne treh sodnikov —
oj, ti bi preve stali! — pa vsaj še enega vratarja, da bo vun metal

one, ki bi prihajali zaradi asti.

Pa bi bilo vendarle škoda tolikšne asti, zatrte v kali in kruto

zaniorjene, še predno je vzklila, razcvetela, obrodila! Zato se je

zgodilo, da je o pravem asu vmes posegel sam Ijubi Bog in je,

zastopan po svoji kranjski eksekutivi, ustvaril posredovalne úrade,

v vsaki obini enega, da se tudi ukvarjajo s astjo. Práv vse pri-

zadete asti sicer ne popravijo posredovalni uradi, ali kar je res, je

res: doberšen del je le zakrpajo in zlikajo, da je zopet taká kakor

nová, in možakom, ki se trudijo pri teh posredovalnili uradili, gre

priznanje in hvala za njih trud, saj poznamo naše Ijudi, kako so

trmasti in trdi, in verjamemo, da ni le obilne zgovornosti treba in

liude besede, ampak vasili tudi krepke pesti, predno se jih po-

ravna izlepa ; kajti za ast jim je ve, našim Ijudem, kakor za lastno

mater na smrtni postelji. Taki smo! Však národ ni tak in zato smo
lahko ponosni.

Špecijalist za pravde zaradi asti pa je jczini doktor Jaromir

Píš. Od slikovitega Iga, igar pokrajinskemu znaaju daje izviren,

za domoznanstvo velezanimiv znak gnoj, gnoj na cestali in gnoj na

ulicah, gnoj pred hišami, gnoj ob liišali in gnoj za hišami, od

slikovitega Iga torej, znamenitega po dekoratívni uporabi gnoja, notcr

do vedno žcjncga Bízovika gre doktorja Jaromíra Píša sloves.

Naj príde kdo in sc tí dotaknc astí, eprav Ic ízlalika in od dale —
kar k doktorju Píšu! Zijal boš! Iz enc samc razžaljive pike tí naredi
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doktor Piš tožbo na treh popisanih polah in v šestih poglavjih

;

stalo bo v tožbi, da si državljan, zvest cesarju in pokoren njcgovim

oblastvom, da so ti v nežni starosti treh let stavili koze s sijajnim

uspehom in da uživaš neomejeno spoštovanje vesoljnega svojega

omizja, nasprotnika pa bo slekel do golega in tako pokrtail, da

ga bo sram pred lastnim psom ; in vse bo povedano v neodoljivo

uinkovitem pisarniškem slogu in ocifrano s prelestnimi novinii

izrazi, ki jih živ krst ne ume drugae, e nima pred sabo hrvatskega

besednjaka. O, na tem polju je dr. Jaromir Piš velikán!

Pa se je pripetilo tiste dni, da je bil upokojení dacar Jurko

Karanfil nezaslišano razžaljen v svoji državljanski asti. Re je bila

taká, da je mirno šel mimo hiše mesarja Petelinka — zle misii ni

bilo v njegovem srcu — kar mu iz okna prvega nadstropja zadoni

na uho oduren „hahaha" in ga zbode globoko v dušo. Ustavi se

mu noga, kri mu stopi v možgane, pogleda kvišku — kaj vidi

:

mesarjeva žena je pravkar obrnila hrbet in od okna izginila v

sobo!

Jurku Karanfilu se je od bridkosti in ogorenja krilo srcc.

Ali je v naši mogoni državi res dovoljeno, da mesarica oitno za-

smehuje upokojenega dacarja! Saj je pošteno delal svojo službo,

dokler jo je mogel, trikrát je bil pohvaljen od svojih višjili, petkrat

pohvalno omenjen, revež je, ali tudi revež ima ast in asti si ne

da kratiti! — Rad, nerád: vedel je, kaj mu je storiti in ni odlašal

ne za hip. Ozrl se je po priah, ali so katere, da so ulé zasmeh.

Hvala Bogu, pred Štembalovo hišo so široko stali trije domaini,

pljuvali so na tla in gledali njega in gledali v okno. S tresoo

roko si jih je zapisal v beležnico, potem pa jo je mahnil naravnost

v Ljubljano in k doktorju Pišu,

Dr. Jaromir Piš je bil v pisarni. Sedel je za široko mizo in

drgnil in onegavil staro pero, ali bi ne bilo vendar še za rabo.

Dostojanstveno in resno je sprejel dacarja in mu naklonjeno odprl

svoje ueno uho. Mirno ga je poslušal. Minil pa ga je kmalu mir

in kar sikati je priel, ko je ul krvavo žalitev, ki je kakor strela

iz vedrega zadela dacarja, ni hudega sluteega. Sikal je kakor gad

in pozvonil je in poklical strojcpisko in je kar koj in brez odloga

narekoval tožbo, in poleg je tekal gori in doli, tožbo v devetih

poglavjih, z úvodom, predlogom in dodatkom, tako tožbo, da se je

gospodini pri stroju kar frizura jcžila z debelima podlogama vred,

eprav jo je imela zataknjeno z devetimi glavniki in sedemindvaj-

setimi lasnicami. Narekoval je tožbo in ni minilo pol ure, že je bila
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spisana, sešita in podpísaná, godna, da grc v svet. Tak mož je

bil dr. Píš!

In tožba je romala svojo pot. Iz odvetníške písarne na pošto,

s pošte v sodiio vložíše, odtod v písarníškí oddelek, íz pisarníškega

oddelka k sodníku, od sodníka nazaj v písarníškí oddelek, kí jo je

po poští poslal posredovalnemu úradu, in povsod so kaj zapísali

nanjo alí jí vsaj prítísnílí peat. Ker dacarja, kakor ga je poduil

doktor, ní bilo blízu k poravnalnemu poskusu, je posredovalni úrad

tožbo vrnil sodíšu, poslúživší se v to svrho izkušene pomoí za-

nesljivega poštnega urada. Tako je prišla tožba zopet nazaj v sodno

vložíše, odkoder jo je sluga nesel v písarníškí oddelek, tu so jo

zopet opremilí s potrebno oznabo, nato pa jo oddali sodníku, da

je doloil dan razprave. Zdaj je pisarna spísala povabíla in jíh

oddala na pošto in pošta jih je tono ízroíla povabljencem in tako

je dala tožba zaradí „hahaha" 42 parom rok opravila, še predno je

dozorela do glavne razprave. Zakaj ast je dragoceno blago.

O, kako lep je bil dan zgodnje pomladi! Nebo vedro brez

oblaka, sinje, le ob róbu za spoznanje megleno; solnce Ijubeznivo

toplo; le v šírokíh sencah se je šopíríl še hlad, spomín na pre-

bolelo zímo. Sveža travia, dobro ped visoka; na lípah drobná,

nežná peresca, kakor bi berívka rasla po drevesih; španski bezeg

že v dehteih cvetih ; dívji kostanj je košat še povešal široké, pa

mladostno šbke liste, cvet je šele obetal. In na vsem isté barve

mladega solnca! Nátura je praznovala razkošní svoj pir in v svate

vabila vse, kar leze in gre, in grešník však in abotnik, kdor se ni

odzval vabílu, ko se bi mu lahko! — Tistega lepega pomladnega

dne se je v razpravní sobani okrajnega sodíša obravnavala ast

gospoda Karanfíla.

Sredí dolge, zelene mize, med svetlíma sveníkoma se je ble-

stelo razpelo, za mizo sta sedela sodník v sveanem talarju, poleg

njega mlad, polizan zapísníkar z nanosnikom, na desno pri svoji

mízící je važno obracal usodepolne papirje uení doktor Píš. Na prví

klopí vzadaj pa je sedel zasební obtožitelj gospod Karanfíl, sam in

v svoji osebi, in ponos mu je kar razganjal prší in kako mu jih ne

bi, saj se je ves ta sijaj šopíríl njegovi asti v ast, o, kaka ast!

Priela se je razprava in sodník je pozval obdolženko Marico

Petelínkovo. Dacarju se je zmrail poglcd in krenil ga je tjakaj

nekam pod strop in poleg je tresel desno koleno: Ni je maral glcdati

mesarice, kako se bo pred njím zgrudila v prah, víla tiste okrogle

roke in ga za žive in mtve prosila odpušanja. O, saj dacar Karanfil
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ima srce — kdo pravi, da ga nima ! Toda gre za ast in ko mu gre za

ast — je odpušanje nemogoe ! Naravnost in isto nemogoe !
—

Mesarica se je prerila pred sodnika. Ali glej jo, ni prišla sama!

Z njo je prišel siv gospod sitiii, rdeih lic, prijazno je vošil na

vse stráni dobro jutro in izjavil, da bo zagovarjal obdolženko. Glej

ga! Zadovoljno se je vsedel nasproti doktorju Pišu in še naklonjeno

mu je pokimal. Kaj pa to

!

Dacar je pogledal svojega odvetnika, ta se ni genil. Na!

Mesarica ima tudi svojega doktorja! Ali je mogoe kaj takega pod

milim nebom ! Mar hoe neumna ženská žalitev utajiti, ko stoje

pred durmi in akajo poklica tri prie, zanesljive kakor skala? Ali

pa se tako boji zaslúžene kázni, da se sama niti ne upa pred

prestol pravice? — Ti preudarki so vršeli po dacarjevi glavi in ko je

z omi postrani šinil mesarico in tisti polni njen obraz, tiste žive

ji oi, tiste njene bele, široké zobe, ki v vsem tem ni bilo niti sence

kesa ali strahu, se mu je priela poleg ogorenja polagoma oglašati

tudi skrb, od dale, rahla, nedolona; komaj in zgrda jo je od-

ganjal.

Petelinkova pa je na sodnikova vprašanja že odgovarjala in

ko je odgovarjala, je šegavo povešala oi in se je v smešni zadregi

grizla v spodnjo ustnico. Rekla je in brez ovinka priznala, da se

je res zasmejala; „hahaha" se je zasmejala, to je res; vendar pa

ni krivá, niti toliko ne, da bi lovek kihnil. Zakaj komedija je

bila taká, da ta „hahaha" ni bil namenjen zasebnemu obtožitelju,

ki ga komaj pozná in drugega o njem ne ve, nego da rad stika

za besedami in lovi jezike. Tako namre govore Ijudje, pa ne ve,

ali je res in ji tudi ni mar. Mar so ji sploh vsi upokojeni dacarji

vesoljnega tega sveta! Ampak, kar je hotela povedati, smejala seje

svojemu môžu in nikomur drugemu, danes ga je kar s sabo pri-

peljala, naj se ga zasliši za prio!

Dacar je strmel. Pa se ni še jasno zavedel, kako se sue
stvar, že je stal mesar pred sodno mizo, že ga je sodnik opominjal,

kakor zákon veleva, in ga zaprisegel.

Zaprisežen si je mesar najprvo s ela obrisal pot in to je

lahko storil in brez greha navzlic prisegi, kajti bil je še bolj rejen

nego njegova gospa in v dvorani je bilo gorko, razburjenje pa tudi

greje. Potem je razodel dogodek dotinega dopoldne : Preoblail se

je, kakor se preoblai vsakikrat po opravljenem delu, ker je bolj

obilen in se rad poti. Preoblail se je in ko se je preoblail, se

mu je od hla sprožil gumb. ískal je gumb in ko se je pri iskanju



454 Fr. Milinski: Za ast.

pripogibal pod postelj, pa so mu poilc lilac. In nato se je žena

zasmejala „hahaha".

Tako je povedal in malo sram ga je bilo zaradi hla. Njcgovo

rdeelino družico pa je prcvzel spomin na slávni dogodck in ušcl

ji je smeh, stresala je glavo in poleg pokašljevala, kakor bi sama

sebe grajala, brisala si je oi in ni mogla ustavili smeha in smeliljal

se je dobrohotno tudi njen zagovornik, še sodnik se je muzal in

zapisnikar si je moral tišati nanosnik, drugae bi mu zdral z

nosa, tako ga je stresalo. Dr. Piš pa je resno zri v papirje in dacar

v doktorja.

Oni so se nasmejali in namuzali, potem je sodnik prijazno sklenil

roki in rekel tako: „Torej, gospod Karanfil, zdaj ste uli, izkazalo

se je, da se gospa ni vam smejala, ampak moževim hlaam, ki pa

danes ne prihajajo v poštev, ker se niso utile razžaljene, niti niso

tožile. Danes gre le za vašo ast, ta pa, kakor smo uli, hvala Bogu,

ni práv ni prizadeta, tako se sveti, kakor se je kdaj svetila. Zato

mislini, da zdaj z mirno vestjo lahko umaknete svojo tožbo, plaate

nasprotnici stroške in se lepo zopet vrnete k domácemu ognjišu."

Gospodu Karanfilu je bilo preudno pri srcu. Tako se mu je

zdelo, kakor da mu je sovražna roka na krvavem mejdanu usekala

globoko ráno v junaške prsi, zdaj pa zavisten sovrag nele da mu
ne da vitežkega zadošenja, še ráno bi mu rad utajil! — Saj je

vendar tožba tukaj, skoz neštete roke je že šla, vsa vas jo pozná in

pol Ljubljanc, zagovornik tam scdi, oh, šedi, stroški pa ne poivajo,

ampak rastejo in e jih od mesarice ne dobi doktor, jih bo zahteval

od dacarja in vse se bo smejalo. Kaka sramota ! In sprio také

šramote kdo pravi, da ni razžaljen ! To je pravzaprav razžaljivo, je

rekel svetli sodniji in jecljal je malo, ako kdo trdi, da on, dacar, ni

razžaljen. Nemara bo sam vendarle najbolje vedel, ali je razžaljen

ali ne, in on ve, da je razžaljen, globoko razžaljen, od tega ne

odneha, in e sto mesarjev priseže in e se sto mesaric postaví

na glavo.

Sodnik je kázal silno zaudenje; izjavil je, da ne razume Ijudi,

ki hoejo za vsako ceno biti razžaljcni, eprav niso. Mar šteje raz-

žaljenost tudi že med užitke? O perverzní svet! — Zagovornik me-

sarice, dr. Janez Korenina, je dobrohotno prikimaval sodniku.

Taas je šmátral dr. Jaromir Piš, da je prišel njegov as; stopil

je na pian in se pognal z le njemu lastno vnemo v boj za svojega

klijenta in za njcgovo ast. Globoko iz prsi mu je grmelo ogor-

enje, kakor gad je zasikal, kadar je izpregovoril „s", in uniujoi
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bliski SO mu švigali iz oi v okroglo mesarico. S povzdignjenim

glasom je v imenu pravice zahteval, da se nemudoma zaslišijo ob-

tožiteljeve tri prie, pa bo prišla resnica na dan, in kakor pomla-

danski sneg na toplem solncu bo skopnela pravljica o mesarjevih

hlaaii, da ne bo ostalo drugega, nego blatná luža plehke laži.

Zakaj te prie bodo prisegle in potrdile, da se obdolženka ni smejala

„hahaha", ampak „hehehe, he— he— he!" — in kakor je dr. Piš s

mefistofelskim izrazom lica meketal ta „hehehe", je tialo v njem

res toliko skrajiije žaljivega zasmehovanja vesoljnega dacarstva na

vsem širnem svetu in še posebe gospoda Karanfila, da bi bila za

tako žalitev vsaka kazen pod dosmrtno jeo oitno premajhna.

„Hahaha!" se je široko zasmejal dr. Janez Korenina ognjeviti

zgovornosti svojega tovariša.

„Hehehe!" ga je ostro zavrnil dr. Piš.

Sodnik je prijazno izpod ela pogledaval zdaj tega, zdaj oncga

uenih gospodov doktorjev. Kako lep se mu je videl ta prizor: dve

astiti možki glavi z mladeniškim ognjem v boju za najidealnejša

dobra loveštva. O, zakaj ni spretnega opia pri rokah, da bi z

živimi bojami ovekoveil veliastni ta prizor, v zgled in izpodbudo

še poznim rodovom !
— Sodnik je pozvonil in vstopile so dacarjeve

prie. Bili so priprosti, pa kremeniti možje. Prisegli so s ikom v

ustih, pa brez fige v žepu in povedali prvi kakor drugi in drugi

kakor tretji, da so uli smeli in ko so pogledali v okno, so videli

ženski hrbet, ki se je odmikal od okna. Rekli so, da ve ne bi

mogli povedati tudi na smrtni postelji ne.

In zopet se je dvignil dr. Piš, dale se je sklonil ez svojo

mizo, zapiil svoj pogled v prie in rekcl : „ujte, prie, povejte pod

prisego: Ali se ni mesarica smejala „hahaha"? — in je izgovoril

„a" v „hahaha" takole v sredi med a in e.

„Seveda se je smejala," so odgovorile prie.

Dr. Piš je dvignil svoj svinnik in sveano izjavil: „Prosim,

gospod sodnik, da se natanno protokolira izpovedba pri, da se

je obdolženka smejala „he — he — he" — in ko je zameketal ta

he — he — he, ni pozabil zopet mefistofelski nakremžiti obraz, kakor

da se bo pri tej priliki tudi obraz priklopil zápisníku.

Zdaj se je še dr. Janez Korenina okrenil k priam. Ni se mu
vredno zdelo vstati in kar sede je vprašal: „Povejte mi, možje, ali

se ni gospa, tale mesarica, smejala „hahaha"?" In je sivobradi go-

spod doktor zasmejal ta „hahaha" z vso razkošno milino operetné

subretke; vsaj namen mu je bil tak.
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„Seveda se je smejala," so radostno pritrdilc prie.

„Prosim, naj se to zabeleži," je rekel dr. Korenina in si zado-

voljno, pa rcsno pogladil svojo brado.

Sodnik je niislil, da je zdaj stvar ezinez zrela za razsojo in

je hotel dokazovanje skleniti. Ali neugnani dr. Piš si je izprosil še

enkrat besedo za par vprašanj in prie, trdo prijete, so mu morale

pod prisego potrditi, da o dacarju ni slabega ne vedo, pa pa da

ga vidijo vekrat v cerkvi in da je tudi lan veteranskega društva

;

nasproti pa so morale rade nerade priznati, da ima obdolženka

rodnega brata, ki je bil v svojili vojaških letih enkrat kaznovan, ker

je zveer deset minút prekasno prišel v vojašnico.

Vse to je moralo tono priti v zapisnik, potem šele je bilo

mo zakljuiti dokazovanje, in zopet je prišel na vrsto dr, Piš, da

stavi svoj konni predlog. Rekel je, da je stvar jasná navzlic pro-

zorni zvijai obdolženke, ki bi rada ukanila astitega gospoda za-

sebnega obtožitelja za razžalitev in njene plodové. Po zapriseženi

izpovedbi treh zanesljivih pri je dokazano, da se je obdolženka

smejala „hehelie" in ne „hahaha", da se je torej smejala dacarju in

ne lilaam. Preko tega dokaza ni pota in ga ni. Ako bi pa navzlic

tému in zoper vse priakovanje visoko sodiše še vendarle gojilo

kake dvorne, potem predlaga on, dr. Piš, naj se zaslišijo izvedenci,

ti bodo brez dvoma potrdili, da se krohot „hehehe" nikakor ni

mogel nanašati na poene hlae ; zakaj živa duša se poenim hlaam
ne smeje „hehehe" — ampak da je mogel in moral meriti edinole

na dacarja v zasmeh mu in v zanievanje . . . Citiral je ueni gospod

doktor pet odloeb najvišjega sodnega in kasacijskega dvora. Pri-

legale se sicer niso práv ni navzonemu sluaju, ali samé ob sebi

so bile lepe in neoporeno pravilne; in na podlagi vsega tega je

doktor Piš predlagal, naj se obdolženka primerno, to se pravi im
najostrejše kaznuje, njej v poduk in drugim v strah. In nikar se

naj ne pozabi, obsoditi jo tudi v povrailo stroškov. Tako je povedal

in se potem vsedel takoreko na lovor.

Dvignil se je doktor Janez Korenina, poasi se je dvignil in

z dostojanstveno komodnostjo. Sila resno je gledal pred se, malo

pokašljal je, potem pa je izjavil, da ga neomahljiva nasprotnikova

vztrajnost v boju za ast navdaje z neomejenim spoštovanjem oseb-

nosti dosedaj mu žalibog neznanega gospoda upokojenega dacarja.

Odkrito povedano: ne razume je ne, te vztrajnosti, spoštuje jo pa;

in zato tudi v polni meri uvažuje in isla njegovo, to je gospoda

dacarja žcljo, razžaljen biti tam, kjcr ni bil razžaljcn. Ali sprio
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dejstev, dognanih pri današnji razpravi, žal, ti želji gospoda dacarja

navzlic vsej dobrohotnosti ne bo moci ustrei. Gospod dacar pa bodi

uverjen, da bi mu on, zagovornik, iz srca rad privošil razžaljenje,

ki se zanj gospod dacar tako vneto poteguje; on, zagovornik,

naeloma celo rad priznáva, da gospod dacar zaslúži razžaljenje,

in da ga je vreden; toda do tega razžaljenja, ki je toženo, do

tega razžaljenja nima gospod dacar nikake pravice. „Od tega raz-

žaljenja," je rekel dr. Korenina, — „od tega razžaljenja roke pro,

gospod dacar! Saj zato ni treba obupati," je nadaljeval dr. Ko-

renina in tolažil ,
„svet je velik, razžaljenja so poceni in gotovo

se velecenjenemu gospodu upokojenemu dacarju nakloní kmalu

druga ugodnejša in uspešnejša prilika, samo malo naj poaka in

potrpi. Ako se mu pa sluajno tako hudo mudi, da ne more ve
akati, pa mu tudi ni treba drugega, nego da jadrno stopi do prvega

vogala in si za svoje namene kratkomalo najame postrežka: ta ga

bo za skromno kronico, morebiti še ceneje, tekom ene ure tako

ozmerjal od nog do glave, da mu bo razžaljenja dovolj za celo

makar prestopno leto. In e mu besede ne bi zadošale, bo gospod

dacar oklofutan in opljuvan tudi še lahko, in stvar bo v redu in

ast gospoda dacarja sita. — Ta-le kazenska zadeva pa se pa ne

da drugae konati nego z oprostitvijo gospe Petelinkove."

Prijazni sodnik si je bil med plediranjem ucnih gospodov

otrebil nohte, da so bili beli kakor sneg. Šel si je z roko prek

šetinastega lica in prišla mu je misel : „e bi zdajlc britev imel

tukaj, bi se malo potuhnil za veliki koledar, ki sloni ob razpelu, pa

se bi lahko obril, da ne bi tratil aša." Ta misel nui je bila vše
in predel jo je naprej, dokler da ni konal dr. Korenina svojega

zagovora. im ga je pa konal, je sodnik hitro, kakor da ga je

piil gad, šinil kvišku, deval si je baret na glavo in vmes že drdral

razsodbo. Zato je tako hitel s razsodbo, da ne bi dr. Piš zopct

priel govoriti. Razsodba pa se je glasila tako, da se mesarica

gospa Petelinkova oproša od obtožbe ; kajti ni se dokázalo, da

bi bila žalila zasebnega obtožitelja ; in stroški, oj stroški, ti se pa

nalagajo zasebnemu obtožitelju gospodu dacarju.

Dr. Piš je mrkega lica pobral svoja pravniška šila in kopita

in zapustil sodno dvorano, pomignivši potepenemu klijentu, naj gre

za njim. Ves pot ni izpregovoril besede. V pisarni šele je odprl

ústa in práv na krátko povedal, da znašajo stroški 54 kron in 15 vi-

narjev. Petnajst vinarjev mu prostovoljno iz posebnih ozirov odpuša,

54 kron pa je treba plaati in siccr najboljše kar takoj.

„Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. 10.
'

30



458 KnrcI Dolcnc: Indski motiv.

Dacar je skoniignil z ramama. Ta poziv odvetnikov se mu je

zdel netakten. „Kje jih naj vzamem?" je rekel in dostavil: „Nate!"

obrnivši prazna hlana žepa.

„Moratel" je rekel dr. Piš. „Siccr pride biri."

„Kakor mislite," je rekel dacar in poznalo se mu je, da je

užaljen. „Vzeti mi tako ne morete ni, ker ni nimam."

„Tako?" je vprašal dr. Piš. Prijel je dacarja za rokav, ga vedel

v svojo sobo in zapri za sabo vráta. „Tak lump ste?" je rekel, ko

sta bila sama in brez pri. „Sem mislil, da ste bedak, pa ste cigán

in goljuf. Kaj se vam zdi, da svoj as kradem, da bom vsaki barabi

za pajaca? Falot, lopov, potepin ! Fej te bodi!"

Dacar se je vzravnal. „Oprostite, gospod doktor ..."

„Kaj?" je zarenal dr. Piš. „Usajali bi se mi tudi? Mars vun!"

Odprl je vráta, porinil je dacarja prednje in jih taho hitro in silno

za njim zapri, da jih je dacar zautil na pleih, pod hrbtom in na

petah.

Tako se je zgodilo, da je dacar tisti dan slednji vendarle

dosegel razžaljenje, pa mu niti ni bilo treba si najeti postrežka

in mu šteti svetlo kronico.

m
Karel Dolenc:

Indski motiv.

Iz zemlje smo in v zcmljo gremo spet,

poln žalosti ves tek je naših let,

ti greš odtod, a glej, ostane svet,

pomcn njegov — kdaj bo nam razodet?

Skrivnosti le, kam se ozre pogled,

ves širni svet — z ugankami prožct,

najve, najtežje hraní nam srce.

Kdo jih razreši? — Smrt mordá ? — Kdo ve?

(®)
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L. Pintar:

O krajnih imenih.

Krajná imena, ki smo jih našteli, zaznamujejo kot prostá nažívala

izprva gozdie iz dotinega drevja obstojee, n. pr. jesenovec

je jesenov gozd (fraxinetum, Eschenwald) in vrbovec z vrbovim

grmovjem porasten kraj (salicetum, das Weidicht). Enako imamo še

:

dobovec (quercetum, das Aichach) od dob (Eiche), svibovec (cor-

netum) od sviba (Kornelkirsche), tisovec (silva taxea) od tisa (Eibe),

grabrovec (carpinetum) od graber (Hainbuche), brekovec (das Eber-

eschachí) od breka (Eberesche), lipovec (silva tiliarum, das Lindách)

od lipa (Linde) i. t. d. Potemtakem bi utegnil tudi Cvolovec biti

kraj porasten s cvolom. Cvol, nastalo iz stvol, pa pomeni toliko

kot: trst, trstika, trstje, rogoz, sploh rastlinje s cevastim steblom
(Rohrstengel). Cvolovec ali stvolovec je torej, e po zgoraj nave-

denih slinih besedotvoritvah sklepamo, s trstjem in rogozjem in

podobnim movirnim rastlinjem porasten kraj (arundinetum, das

Róhricht, cannetum, Schilfgebíisch). S tem, da smo izloili izmed

krajnih imen celo skupino enakih besedotvoritev napravljenih tako,

da je iz rastlinskega (drevesnega) imena kot osnove izveden s su-

fiksom „-0V" pridevnik in da je ta pridevnik dalje s sufiksom „-ec"

ali „-ica" posubstantivljen, — s tem smo si ustvarili podlago za

pravilno in logino razlago vseh takih besedotvoritev in na ta nain
smo dosegli tudi jedro in osnovo imena Cvol-óv-ec. Osnova je

torej cvol ali stvol, to je cevasto ali slamasto steblo, votlo ali

strženasto deblo, kakor ga imata n. pr. bezég in hebat. Práv isto

osnovo nahajamo še v besedah „cvolina" (Piet. L 91) in „stvolika"

(Piet. II, 598) t. j. vélika trobelika (Wasserschierling). Tudi ti dve

imeni, namre trobela (kor. tromb) in nem. Schierling (kor. "schern)

izrazujeta votlo, cevasto rastlino (Rohrstengel). Cmolje iz "^stvolje

(Piet. I, 86) je loje in bije (das Binsicht, iuncetum); to pa báje

ima po mnenju prostega národa to lastnost, da so cevaste bikove

bilke o šipu s strženom napolnjene, o mlaju pa prazne in brez

stržena. — Pri Mikalji (53) je cvolika = trobelika (cicuta) in pri

Vuku (810) je cvolika bava t. j. cevasto ebulno steblo s semensko

glavico, a cTBOJibH pri Pavlovskem (1144) je kravje korenje ali pasji

peteršilj (trobelika). — To vse je samo cevasto ali strženasto rastlinje

Ko smo torej po odloitvi sestavljenega sufiksa „-ovec" dognali

rastlinskoimensko podlago našemu krajnému imenu, ozreti se

30'=
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moramo še po drugih izpeljankah iz iste osnove, pa z drugimi sufiksi

izpeljanih. Tako imamo n. pr. v Sevniškem okraju na Stajerskem vas z

imenom Stolovnik, ki bi je utegnil ta ali oni na hitro roko izvajati od

„stôl" (miza), v resnici se pa ima razlagati kot „stvolovnik" (Rolir-

gebiisch, trstje, lojc, rogozje). Podobne tvorbe iz pridevnikov na

„-oven" so še: ekóvnik in Bazovnik pri Kanomlji in Brkovnik pri

Mrzlem logu v Idrijskem okraju, Bobovnik pri Spodnjih kosezah in

Gabrovnica pri Zlatem polju i. t. d. ekóvnik je menda iz ok (Säge-

klotz, žagovec) t. j. gozd iz doraslih dreves, ki dajo lepili okov ali

lilodov, enako kakor je morda Brunik iz bruno (Balken). Brez „ov"

v sredi besede t. j, iz pridevnika napravljenega s prostim sufiksom

„-<'n" (bHT>), ne pa s sestavljenim sufiksom „-ovôn" izvedena so pa n. pr.

sledea imena: emšenik, Hrastnik, Javornik, Jelnik, Trávnik, Jamnik,

(jam = ilm, Mikl. E. W. 95 ilimu, ulmus, Ruster) i. t. d. V to kate-

gorijo^spada tudi Stolnik (Stounig) pri Stranjah v Kamniškcm okraju.

Tudi to ime je po moji sodbi prvotno le Stvolnik (Rohrpflanzen-

gebiisch). — Stolovniku in Stolniku soroden je tudi Stebljévek v

obini Šmartin v Tuhinjski dolini. Podobná tvorba je še : Olševek

(alnetum, Erlengebiisch) pri Nevljah in pri Sv. Trojici v Brezoviški

obini Brdskega okraja in dalje v Šenurski obini pri Kranju ter

v Starotrški obini pri Ložu ; v zadnjih dveli primerih je žalibog

napolizobraženska nevednost pravilno ime skazila v Viševek, hote

ime razlagati iz „viš = višava (Hôhe)", — ko bi bili vsaj ostali pri

„víš" (Schilfrohr, Riedgras — Piet. II, 772.), tedaj bi mogla razlaga

imeti vsaj nekaj smisla; pomislimo le, da je v prvem primeru z

nemškim pravopisom oblika Olscheuk, v drugem pa Usclieuk, kar

odlono káže le na olšo ali jelšo (alnus, Erle). Rezijanska vas Sólbica

(Súbica, Síiubica) je pac tudi, kakor káže uradna pisava tega imena

(namre Stólvizza — Baudouin de Courtenay, Materiály dlja južno-

slavjanskoj dialektologiji I. na premnogih mestih), prvotno le -Stvó-

lovica, torej femininum k maskulinu Stvolóvec, samo s tem raz-

lokom, da ima rezijanska vas Sólbica •ali Stvólovica naglas še

vedno na osnovnem zlogu, koroškega glavnega mesta im^e Celóvec

ali Stvolóvec ga je pa pomaknilo en zlog naprej, kakor n. pr. v

imenih : Ceróvec, Dobóvec, Brstóvec, Leskóvec, Jelóvec, Kolóvec,

ne pa: Cérovec, Dóbovec i. t. d. Tudi pri ženskili krajnih imenih

te vrste opazujemo lahko isto, namre da premikajo naglas za en

zlog naprej in poleg Bázovica in Brezovica imamo tudi Jelóv'ca,

Lcskóv'ca, Stahóv'ca, Blagóv'ca (t. j. Glógovica, cratacgctum, Wcifi-

dorngesträuch, kakor nani kažc nemška(?) oblika Glogowitz.) Na



L. Pintar: O krajnih imenih. 461

Moravskem se nahaja v Kunštatskem okraju vas Stvolová, a na

eškem v Manétinskem okraju je St volný (Zwolln). Imamo pa na

severu tudi krajná imena osnovanana na podlagi „stvol", ki so

kakor Stolovnik in Celovec „v" iz osnove že izloila, n. pr. Stolinky,

mestece na eškem v okraju eška lipa, s starejšimi vsporednicami

Sz^olenec in Sti/olenky in drugo mestece v Minski guberniji z

imenom Stolovii, ki ima starejšo vsporednico Stolowicze poleg

Stiiyolowicze. Stolnik pri Stranjah v Kamniškem okraju je, kakor

smo že omenili, pa le „stvolnik" in je v istem razmerju s „stvo-

lovec" kakor n. pr. Hrastnik, Cirnik, Lipnik z oblikami Hrastovec,

Cerovec, Lipovec i. t. d.; kajti pridevnik iz „stvol" (cevasto steblo)

je napravljen ali s sufiksom „-ov" t. j. stvolov, kakor hrastov, cerov,

lipov, ali pa s sufiksom „en" (bH-b) t. j. stvolen, stvolna, stvolno,

kakor: hrastén, ceren, lipén; pridevnike na „-ov" posubstantivljamo

veinoma s priponko „-éc" (bui.) [masculinum] in „-ica" (una) [femi-

ninum], torej Lipovec in Lipovica, pridevnike na „-en" pa veinoma

s priponko „-ik", torej: Stvolnik, Lipnik. Lonik, Magolnik i. t. d.

—

Redkejši femininum íeh moških imen na „-nik" se konuje seveda

na „-nica" n, pr. Hrastnica, Lipnica, Rakitnica. — Sicer se pa tudi

pridevniki na „-ov" izvedeni iz drevesnih imen, e lioemo zazna-

movati gozdie, posubstantivljajo lahko s priponko „-ik" n. pr. Be-

zovik (Wisowik) v Dubrunjski obini, ešnjevik pri Cerkljah na

Gorenjskem in pri Trebnjem na Dolenjskem, dalje vže omenjeni

Olševik in pa Snovík v obini Loke v Kamniškem okraju. Snovik,

je pa skreno iz sosnovík t. j. sosnov ali borov gozdi (pinetum,

Kieferwald) od drevesnega imena „sosna". e „sósnovik" pretegne

svoj naglas na zadnji zlog, tedaj vokál v prvem zlogu oslabi, da

dobimo Ssnovík, naposled pa še poluglasnik popolnoma izgine in

oba s se strneta in spojitá v en sam sinik. (Primeri : Síca iz Sušia,

Durnbach, seboj = su seboj, sáti = s-bsati, saugen, Broz II, 383). —
Po pomenu sorodna s Celovcem so še krajná imena Trstenik in

Rogoznica, kajti Trstenik pa ni v zvezi z imenom našega trgov-

skega mesta ob Adriji (Tergeste), pa pa se izvajaj iz „trst" (Scliilf-

rohr), kakor Rogoznica iz „rogoz" (Rohrkolben). Da je Trstenik svoj

poluglasni e ohranil in vokaliziral, to je zahtevala jasnost in izrek-

Ijivost imena, sicer bi bil menda moral izpasti s poluglasnim e vred

tudi in ostal bi nam bil Trsnik. Práv isto opazujemo tudi pri

krajnem imenu emšenik, kajti oblika emšnik bi bila dokaj trda

za izreko, zlasti še, e bi bila obdržala r za : remšnik se izvaja

iz remha ali remša (prunus padus, Traubenkirsche). Ta opomba o
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vokalizaciji poluglasnika v imenih emšcnik in Trstenik samo mi-

mogrede. Trstenik imamo v Šentrupertski in Preddvorski obini na

Kranjskem, Ragoznico pa v Ptujskem in Šentlenartskem okraju na

Štajerskem. Da se lažje sprijaznimo s pojmovanjem telí krajniii

imen, omenimo še nekatera krajná imena te kategorije iz nemške

Štajerské n. pr.: Rolír (5), (Rohracli (2), Rohrbach (12), Rohrgraben,

Rohrmoos, Rohregg (2) i. t. d. — Z našim Stebljevkom pri Šmartinu

se morda sme primerjati Steblová, vas pri Pardubicaii, in Steblovicc

poleg Budejevic. — Toliko je menda iz vsega tega le razvidno, da

imamo lepo število krajnih imen, ki spadajo v to kategorijo, in

poleg trst in rogoz sta uporabljena za podlago tudi stvol in

steblo. —
Ko smo z raznimi paralelami (kakor n. pr. Stollwitz, vas v

obini Dole v Koškem okraju na Koroškcm, = Stvolovica, Stolling

severozapadno od Šentlorenca v Muriški dolini (Mtirztal) = Stvolnik,

okoli leta 1300 Stolnich (Zahn, Ortsnamenbuch, str. 450) razjasnili,

da krajná imena s pojmom rastlinske, drevesne ali grmovne skupine

niso ni nenavadnega, — in dalje dokázali, da imamo krajnih imen

izvedenih iz rastlinskega imena „stvol" (das Roiir, trst, rogoz, šaš,

sit, bije), moramo seveda tudi nekoliko razložiti, kako bi bil utegnil

nastati iz Stvolovca sedanji Celovec. Da je c pravzaprav ts ali do-

nee dz, je znana stvar, znano je tudi, da e se v izvodu besed

t strne z 5om, da dobimo tedaj v gladkem govoru iz te spojine c

n. pr. hrvatski =. hrvacki, Socka, vas pri Novi cerkvi v Celjskem

okraju, iz sótska = sotéska (die Engede, angustia), pa tudi iz st

dobimo c po odpadu t, n. pr, kocka (Wiirfel) iz kôstka (Knôchlein),

cklo iz stklo (steklo, vitrum), cvolika iz stvolika (trobelika) [Mareti,

str. 61]. Tudi ta prikazen, da je ustnik z/, kadar bi utegnil zlog z v

postatí prctrd za izreko, tako reko neizrekljiv, — da je ustnik v v

takih primerih izpal, — tudi ta prikazen ni ni nenavadnega in se

dá z raznimi paralelami izpriati. — Da izpade v za sorodnim ust-

nikom b pri sestavljenkah s predlogom „ob-" n. pr. obiti (umwickeln),

obezati, oblak, obod (Zarge), obaliti, obitelj, namesto: obviti (vijem),

obvezati, obvlak, obvod, obvaliti, obviteij (sostanujoa rodbina, dru-

žina, od vitati (habitare), to je isto naravno. Tudi za izpad spirant-

nega ustnika v med 5oni in rom nam ne manjka primerov. srep, sraka,

srbeti, srab namesto: svrep, svraka, svrbeli, svrab. Primeri dalje:

hoja, hrast, liosta, cikla, cokati namesto : hvoja, hvrast, hvosta, cvikla,

cvokati. Vojnik v Celjskem okraju je hvojnik (Weilitannenvvald), kar

je deloma razvidno iz nemškega(?) imena Hoheneck, a Fojke pod
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Svetim Ožboltom v Zminški obini so Hvojke (abietes). Primeri

hrvaški fala = hvala i. t. d. — Žibovnik v Cerkniškem okraju in

Žibnik pri Radeah utegneta biti Svibovnik in Svibnik t. j. drenov

gozdi, kakor Svibnik pri Loki na rnomaljskem (sviba, Hartriegel,

cornus sanguinea). Primeri dalje še: škorec, skozi, slák (Zaunwinde),

trd, sora, torilo (Käseform), storiti, síržen namesto : škvorec, skvoz,

svlak, tvrd, sovora, tvorilo, štvorití, svrž i. t. d.

Razvoj od „stvol, cvol, col" smo do sem pregledno zasledovali

in ga menda kolikor toliko naposled razumeli. Da je pa „Celovec"

res nastal po tem razvoju, nam izpriuje tolminšina z obliko

Cvelóuc, kajti izgubo prvotnega v iz tolminske oblike Cvelouc si

s paralelami, kakor je n. pr. sestra iz svestra (Schwester) [primeri

:

svest ali svast, Piet. II, 606], lahko pojasnimo in raztolmaimo, vrinka

tega v v tolminskem nareju bi si pa nikakor ne mogli tolmaiti,

e bi bil Celóvic drugih nareij res prvotná oblika, ki bi jo bilo

izvajati iz „cel" (integer). — Colovec iz ^stvolovec (Gerôhricht) bi

bil torej s tolminsko obliko tega imena precej trdno podprt, izvod

iz „cél" pa liudo omajan in izpodjeden, — in iz tega je dokaj raz-

vidno, kako vážna in znamenitá za pravilno razlago je dialektna

oblika našega imena v tolminšini. Nastane pa vprašanje, kako si

bomo tolmaili prehod od oblike „Cólovec" na „Celóvec" ali celo

s popolnim reduciranjem ali ukinjenjem prvega zloga na obliko

„Clouc". Po mojem mnenju je razlog za to oslabljenje vokala v

prvem zlogu pa le preteg in prevaga naglasa s prvega zloga na

drugi zlog, kajti vokáli slabo naglašenih zlogov omedle na polu-

glasnike ter izgube prvotno svojo jasnost. Vzemimo n, pr. besedo

„prešústvo", kjer vokál u, e potegnemo naglas na prvi zlog besede

t. j. na predlog, oslabi na poluglasnik, da se beseda glasi „préši.-

stvo". — Trebélnik (v obini Sv. Križ v Kostanjeviškem okraju) in

Trebélno pri Mokronogu je pa iz Trobelnik in Trobelno, oboje od

„trobela" (das Rohr), trobelika (Wasserschierling, cicuta); primeri

trebeljé (Sumpfkreuzkraut, Piet. II, 685) namesto trobeljé. Trebélnik

je iz pridevnika „trobéhii" (Rohr-) s sufiksom „-ik" izveden, kakor

so podobne tvorbe Hrasttiik, Javornik, Jelnik, Jelševnik, Svibnik,

Smolnik i. t. d., torej po pomenu približno isto, kar Trstenik t. j.

trstna gošava (Rôhricht, Rohrdickicht, Schilf). — Trebélno je pa brez

posebnega posubstantivljanja s sufiksom kar naravnost substantivno

rabljeni neutrum dotinega pridevnika, kjer si v mislili lahko do-

stavljamo: „rastje, drevje, hostje, grmje". — Podobná imena so:

Svibno pri Sv. Križu v Radeškem okraju od sviba (cornus sanguinea,
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Hartriegel), imérno ravno tam, menda od emer = strup, strupena

rastlina (der Germer, veratrum), Hrastno pri Šentrupertu, Rudno pri

Selcah poleg Rudno polje pri Srednji vaši na Bohinjskem, Smolno

pri Poljanah (primeri smolje, smolinje, Wachholder), Ravno pri Raki

in pri Krškem (ravno polje). Lomno pri Krškem izvajam iz lom = lim

(Ulme, Piet. I, 529), torej kakor n. pr. Lomovje v obini Dole Ma-

riatal = brestovec, Ulmenwald t. j. lomovo ali lomno gošavje in

grmovje. Da so ta imena pravi samostojno rabljeni pridevniki, pa

spoznamo na njihovi pridevniški sklanjatvi n. pr. Moilno in Pra-

pretno pri Radeah — od kod? z Moilnega, s Prapretnega — kam?

na Moilno, na Prapretno — kje? na Moilnem, na Praprotnem.

Enako se rabi tudi samostojni neutrum pridevnikov na „-ov" za

krajno ime n. pr. Brezovo, Cerovo, Jesenovo, Kronovo, Jelovo,

Smolevo, Krakovo i. t. d. — e je krak povodno rastlinje, ki po-

kriva v gostih plasteh ribnike, luže in vsakovrstne stojee ali léno

tekoe, takozvane težke vode, tedaj je Krakovo pa movirje s

krakom ali vodno leo zarasteno (krak ali žabja lea, Wasserlinse,

lemna). — Lomno in Krakovo s podobnimi samostojno rabljenimi

pridevniškimi oblikami nas je nekoltko zastranilo od Trebélnega,

ki ima tudi v nenaglašenem zlogu namesto jasnega o šibkejši e.

Trebelno ali Trobelno imamo pri Mokronogu, pri Radeah in pri

Palovah. Oslabljenje vokala v nenaglašenem zlogu bi bilo torej

tudi z analogijami izpriano in potrjeno; kakor ekóvnik (nam. Có-

kovnik), Trebélnik in Trebelno (nam. Trobelnik in Tióbelno), pré-

šestnik (nam. prešústnik) i. t. d. — tako tudi Celóvec (nam. Có-

lovec), ker je potegnil naglas z osnove „col" na sufiks „-óvec".

Sicer naglašamo: brézovec, drénovec, jélševec i. t. d., vendar jih je

mnogo potegnilo naglas z osnove na naslednji zlog n. pr. Ceróvec,

Dobóvec i. t. d. — Pleteršnik (II, 678) ima sicer splošno nazivalo

„topólovec" (Pappelwald), vendar mislim, da naglašajo krajno ime

Topolóvec. Za Jelóvec in Kolóvec vem, kajti tu se že pridevnik

naglaša „jelóv" n. pr. jelóv les, jelóvo drevje ; in Kolóvec (Gerlach)

je iz jelševih kolov vzgojen gozdi, kajti jelša in vba zraste iz

zasajenih svojevrstnih kolov, ki požcnó korenine (Setzholzwald). —
Utegnil bi se tu kdo oglasiti s praznim vprašanjem : „Prcj si trdil,

da je pri imenu Celovec vsled prevage naglasa vokál v osnovi „col"

oslabel in da smo na ta nain dobili „o'l" poluglasniško izgovorjeno

[ne morda cel, nii.n. ampak ui'.ii>]. Zakaj pa iz istega vzroka, namre
vsled prevage naglasa, iz Dobovec in Kolóvec ne dobimo Dbóvec
in Kolóvec?" Razmerc menda niso práv cnake, da bi se morala



lyan Albreht: Motiv s Krása. 465

pojaviti ista prikazen — in pa prezreli ne smemo pravé koroške

oblike tega krajnega imena, to je namre „Cbblóvbc", kakor pravijo

Ziljani. Tudi oblika „Cbblovi.c" káže v svoji osnovi odlono le po-

luglasnik. —
Ko je naša pravda o razlagi Celovca íekla, nakljuiio se je,

da je pokojní prof. Štrekelj v Archívu (XXVIII, 496) razložil tesno

sorodstvo oblík: stvol, stbol, stbbh,, stbblo (Stengel). — Ko sem

tísto Štrekijevo razlago (stvol — stbbli.) ítal in prímerjal to z zatr-

dílom, da Korošci v Zíljskí dolíní svoje glavno mesto ímenujejo

sploh le „CbblovLc", tedaj mi je práv popolnoma izgíníl však tudi

najmanjši dvom o upravíeností moje razlage, da je Celovec práv

Cbblovec t. j. Steblovec ali Stvolovec (Kalmpflanzengebiisch, Gerô-

rícht, arundinetum, cannetum, frutícetum). Wildes Oestriippe und

Moos deckten den Boden, praví starí popis Celovške pokrajine.

Jaz sem bil s svojo razlago zadovoljen, pa ne samo zato, ker je

bila po ugodnem nakljuju moja, ampak zato, ker nisem našel pege

na njej ; — žal mi je samo to, da sem se bil preve udal misii, da

mora bití Slovensko in nemško íme v kaki zvezí, pa sem hotel ob

enem pogodíti tudi razlago Klagenfurta, namesto da bi se bil zado-

voljil z negatívno stranjo dokazovanja, namre da „Cvblovbc" ne mo-

remo izvajatí iz „cvilití" in da Slovensko ime nikakor ne more veljati

za kakršenkolisíbodi prevod íz nemškega. — Ker že g. R. P. z nekim

zadovoljstvom pripoveduje, da moja razlaga Celovca ní zadovoljiva,

móram tudi jaz ízraziti svojo nezadovoljnost s tem naínom prere-

kanja, s kakršním se je blagovolíl on zadovoljíti. Ce kaka razlaga

koga ne zadovoljí, zahteva dostojnost kritike od njega, da navede

razloge, zakaj da ga ní zadovoljíla; — kajtí le na ta nain je

mogoe, da stvar napreduje, — in napredck mora bití vsaki resni

kritíkí praví namen. —

Ivan Albreht:

Motiv s Krása.

Kot kronana kaa se plazí glad ízza skál

in v lokih se dviga in sklanja do tal

ter skokoma pii.

In kamorkolí zablodi oko,

ležijo vsekrižem mrlii.

Le jaz še med njími, kot smrtni greh

samujem, mrliem in sebi v zasmeh.
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Marija Kmet:

Liza.

I.

Lešovje, novembra 1910.

Vcš, Tone, tako mi je, kot da so mc vrgli v široko, deroo
reko. Do sedaj sem samo še kriala, treba pa bo poskusiti

plavati. Trudim se, e bo šlo, ne vem sicer kako. Oe mi je dejal,

da se privadim tému življenju in da se mi bo zdelo, kot da ni bilo

nikoli drugae. To je banalnost! Tudi Ribnianov konj se je pri-

vadil stradanju, ampak naposled ostane še vprašanje, kakšen je bil

konec. Rešila bom nekaj, kar je isto mojega in je tako mono, da

ne bo propadlo. Vse drugo naj vzame Lešovje in šola. — Ej,

otroci mi nosijo rož domov in v šolo. Veš, vrtnice, tiste veliké,

rumene in pa astre. Vse je v rožah. Pa kaj vse to! asih bi otroka

najraje poljubila, tako imeniten humor ima; toda zaprem ga, ker

se je smejal dobrému dôvtipu. Premalo sem še stroj, da bi bila za

šolo. Tam je treba po mojem videti le cilj pred seboj, a zunaj cilja

naj me niesar ne briga. Toda mene ravno vse drugo bolj vlee

kakor to. Tako je z mojim uiteljevanjem. Pišeš, naj se oprostim

veži? Kako — in življenje, kruh? Ti seveda, v Parizu si, lepo je v

mestih. Ve prostosti je tam, pa kaj.

Pozdravljen

!

Liza.

Lešovje, decembra 1910.

Ali je rcs tako tcžko življenje, Tone, ali sem le jaz preslaba?

Izprašujem se o tem in potem se smejem in išem korajže vse-

povsod. Šla sem plesat samo zato, ker sem mislila, da bo spet

enkrat lepo med mladimi. Veer pa se je vlekel v neskonnost,

prazno besedienje, gramofón. — Bilo je, kakor da je vse nekje

dale za menoj, kakor da nisem jaz tista, ki plešem, kakor da je

bogve kdo, ki se smeje in klepeta neslanosti. Ko sem prišla vsa

trudna domov, sem rekla, da me ne bo ve v tisto v dvorano.

ukaj so mi vzeli mnogo iluzij. Kakor otrok sem prišla sem,

e pomislim. Saj sem veliko brala in veliko verjela knjigam in

tudi to sem verjela, da je življenje grdo in kruto. Za vsem pa je

bila vendar še skrita misel, da morda ni vse tako v življenju. In
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vendar je tako in še grše. asih se mi zagnusi vse. Pa kaj po-

maga pljuvanje!

Tu nimam nikogar, da bi se govorilo z njim odkrito. In šola!

asih utim, kako bom pustila vse moci tam. In emu? Da nauim

nekaj otrok itanja. Kadar rkujemo mi šumi po glavi, in lovek

bi klel. Pedagogika pa nas je uila: „Freundlich — ernst" . . .

Da naj bi imela toliko moci, praviš, da bi vrgla vse od sebe

in živela? Mislila sem tudi jaz asih tako. Sedaj v zadnjih noeh

pa sem spoznala, da morajo vse také misii ostati sanje. Tudi tisto

življenje, o katerera sanjam, gotovo ni tako prijazno, kakor si mislim.

Kdor ni s asom postal kame in vrgel vse iluzije v kot, naj gleda

da prenáša življenje vsaj s humorjem ... In vendar, da bi šla in

pustila praviš? Šla, da šla bi, šla gotovo, a kje je še odloitev

!

Liza.

Lešovje, februarja 1911.

Huduješ se, da molim. Menda mi tega ne zameriš preve.

Malo se zmenim za svet. Ljudje hodijo svoja pota, a jaz svoja.

Zveer si zakurim v peci, v samovarju si grejem vodo in mislim

da kuham aj. In potem gledam v strop in se veselim življenja.

Pomisli in uvažuj : dober gorenjski zrak, trg, zábave, ples — in

celo mešanov sin, ki me asti na vse mogoe naine ! Liza pa se

cmeri in hoe bogve kaj boljšega in lepšega?

Najhujše je pa to, da sem veliko premlada ali pa prestara, za

dvajset let. Ta neusmiljena šolmaštrija, da bi jo vrag odnesel ! Sicer

pa ni hudega, Tone

!

Liza.
Ä-

Lešovje, marca 191 1.

Pomlad bi morala biti, a zunaj je dež in megla. V moji sobi

pa je mrzlo in vse razvleeno, obleka po postelji in stolih, knjige

so razmetane in po vlagi diši. Zato sem prinesla vse rože na mizo

in se zavila v staro pelerino. Brala sem nekaj aša, potem pa

mislila, e bi ne bilo resnino mogoe napravili správe med menoj

in mojim poklicem. Šlo bi. In zaela sem hoditi však teden dvakrát

v Ljubljano in ni mi ve tako dolgas. Še je lepih dni, tako da v

soli še precej mirno prenášam tiste ure. Veliká no bo, domov

pôjdem; veselim se pa ni. Niesar ne priakujem, pa morda bo lepo.

Pozdravlja Tc

Liza.
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Lešovje, aprila 1911.

Prišla sem z velikononih poitnic tako brezupna, da bi najbrž

naredila kakšno neumnost. Ko sem se vozila tisto pot proti Lešovju,

je bilo vse udovito mirno v meni, kakor takrat predno zaspimo.

In samo ena želja — da bi trila vláka, da bi se podrl strop, ali

da bi se me kdo usmilil z nožem, pištolo, kolom — vseeno, samo

da bi bil konec. Smrt je kakor mati, pogiadi po laseh in poljubi

na elo. Ni krianja, ni groze, kakršno sem si asih mislila,

Pa pridem v svojo sobo in vse je drugae. Kje je tista, ki je

še pred minútami mislila in želela smrti? Sedim in berem podlistek,

jem, upihnem lu in zaspim, vse tako kot se spodobi. In dnevi

beže, zdi se mi, da stojim izven aša in gledam dneve, kako se

pôde. Jaz pa stojim in se ne premaknem. Vsepovsod samo Lešovje

in šola. In zdi se mi, da je boljše, e ne poskusim gledati ez vse

to, ker potem šele vidim, da je na tej stráni vse temno kakor od

tvorniškega dima. Pa morda ni drugje ni boljše. Trudna sem in

topa. In morda nisem trudna in topa, samo mirna, kaj jaz vem !
—

asih sedim med lešovskimi mešani v gostilni in poslušam kvante

oženjenih. Gnusijo se mi, a nimam niti toliko moci, da bi jim

pljunila v obraz. Sedim in smehijaje poslušam do konca, Sursum

corda! Liza.
*

Lešovje, mája 1911.

Pravzaprav, e pomislim, imam vendar vsega toliko, da bi

morala biti kot pameten in razsoden lovek vendar popolnoma za-

dovoljna in nazadnje tudi srena. Služba, zdravje, mladost — to so

faktorji, ki bi me morali zadovoljiti. — Pa kaj, také nesrene narave

sem, da hoem vedno ve in išem lepoto vedno tam, kjer mi je

nedosegljiva. Zdi se mi pa vasih, da je to hrepenenje najlepše v

meni in da je vredno vse bolesti in vsega trpljenja.

Pomlad je, lepote silijo v svet. Predno bo konec šole, se

hoem še enkrat trdno prepriati, sem drugo leto še za Lešovje,

ali pa odrinem — kam? — Zdrav!

Liza.
*

Podgorje, októbra 1911.

Pa je šlo spet vse rakom zvižgat! Spet sem na mestu, kjer

nisem rada. asih mi še obstane miscl na korajžnih besedah s

poitnic, ko sva snovala naklepe za letos. Nov kraj me je precej

zavzel, vse tistc gorc in jasni zrak mi bistiijo možgane in voljo.
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Ni ne utim tiste hribovske zapušenosti in tudi ne utim potrebe

vzdihovanja po mestnih promenadah. Tako neko mlado veselje je

v meni, kakor da hoe potencirano živeti vse, kar je zamudilo v

zadnjih letih. In tu je vse novo. Od otrok, ki so kot otroci božji

veseli in naravni, od srednjeveškega, etudi še mladega uitelja, od

kaplána in žandarjev, pa do nališpanih deklet in obinskega tajnika,

ki klie pred cerkvijo. In ker nisem še „umrla", gledam vse z vejim

veseljem, kakor sem vasih také stvari brala. Ampak treba je po-

misliti, da ne bo ostalo tako ; menda že februarja móram iti odtod

v nov kraj, kam? Ni ne vem, najbrž bom z nemarnosti prepustila

to gospodu nadzorniku. V meni je tudi malo tiste civilizirane ka-

nalije, ki ji ni dosti lepota, ampak si želi še vedeti, kje nosijo zdaj

privihan klobúk, kakšne frizure in obleke so v modi et cetera —
tako se tudi jaz spomnim asih, da bi bilo lepše v Parizu. Ah da

:

„Es lebe das Leben!" Pozdravljam Te L.

Podgorje, februarja 1912.

Veer mi je postal predolg; zakaj dolgoasno je vedno po-

slušati uro, farovškega psa in hojo copatov nad mojo glavo. Potem,

ko se bo vse umirilo, gledam umetniške slike — in polnoc bo, ko

bom zaspala. Tako je skoraj vedno. Po šest, sedem ur sedim pri

peci, pijem aj in berem. Vse drugae živim tu, tišje in globlje

;

samota in mir silita, da govorimo sami s seboj. Pred Božiem

sem se samo smejala in vživala z vso intenzivnostjo srca in živcev.

Prišlo je kakor pijanost s tako silo, da nisem mogla niesar ve
razumeti, samo svoje mono veselje. Ce sem v noeh hodila domov

iz Kokre, bi bila vriskala, poljubila zemljo, objela gore in se po-

topila v tisto globoko, temno nebo, ki je tukaj tako silno lepo.

Zdaj pa so za menoj vsi drugani dnevi in vse druge noci, in

smejala se že dolgo nisem. Pred mano je pot, vse preje kot veselá,

toda taká, kakršno hoem.
Pišeš o pariškem življenju. Rada bi vsaj enkrat videla tisto

divje življenje že zato, da bi vedela, kaj bi se odzvalo v meni,

ali stud, ali tisto, kar opijani druge . . .

V marcu pôjdem domov, potem pa najbrže v Potok spet med

purgarje. Od tu pôjdem težko, ker dvomim, da bi bil kraj kje

tako lep in poln miru, kakor je Podgorje. A tisto daljno, daljno —
in vendar tako sredi mene, tisto o svobodi in prostosti izven službe

uiteljice pa me šili in vábi moneje, kot kdaj prej. Oital mi boš

spet mojo neodlonost. Pa tako je, Tone! Liza.
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Potok, junija 1912.

e lovek nima doma, je hudo, a e ga ima, je spet hudo. Ovira

me. Že sama sem neodlona, a zdaj še dom. Govorila sem doma o

Parizu; a saj veš, kam bi s takimi preširnimi besedami dekle, mlado

in neizkušeno. In vendar — pôjde — videl boš, da pôjde. Gotovo se

prezirljivo smehljaš, Tone — pa boš videl, imela bom vendarle enkrat

tisto mo, ki me potegne preko vsega. Samo kdaj? utim sicer, da

kmalu. Pa dovolj o tem, govorila bova v poitnicah.

Tu živim kakor v adventu, e ne še bolj spokorno. Moja

soseda, dva stará loveka, se udita moji mladosti, ki je vsa brez

življenja. „Žalostno vas je gledati," pravita. Jaz pa ne utim ne

starosti, ne žalosti. Hodim v mraku med temi grii in išem v gozdu

zimzelena in zvonkov. Menda išem pomladi. Ljudi ne vidim dosti,

edino pri kosilu. Tu sta dva pametna loveka. Eden šestindvajset-

letni bankroten starek, ki gleda name kakor na naivnega otroka in

me vendarle zavida. lovek, ki ga je ubila prestara mladost. Drugi

je vesel, mlad in zelo zloben. Ampak ne more mu lovek zameriti,

kakor otroku ne, e pokaže jezik.

Po kosilu filozofiramo, prepiramo se, ali pa nam tisti veseli

fánt pripoveduje posamezna poglavja veselih novel, ki jih je sam
doživel. In smejemo se tako hrupno, da v sosednji sobi stikajo glave.

Pozdravljen!
"~~*

Liza.

II.

Potekali so zadnji dnevi poitnic. Deževno je bilo zunaj in

hladno. Stopila je Liza k oetu v delavnico in ga nemo gledala.

Oe se je ozrl in dejal : „Kaj je, Liza?"

„Pôjdem," je odgovorila Liza in ga ni pogledala.

„Kam?" je dejal oe in delal dalje.

Lizi je hitro šinila kri v glavo, stisnilo jo je nekaj krog srca

in ni mogla takoj odgovoriti. Še enkrat je vprašal oe, odložil opi
in jo ostro pogledal

:

„Kam hoeš?"

„V Pariz," je komaj slišno rekla Liza in pogledala skozi okno.

Tedaj se je oe nasmehnil, prijel spet za opi, ga pomoil v barvo
in ji poredno zažugal : „Poglej jo, pogiej, kako se zna norevati.

V Pariz pa že laliko greš, tja ti ne branim, ha ha! Prcdno boš ti v

Parizu, bom jaz tudi že tam." In zmajal je z glavo: „Oh ta dcklc,
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kako me zna..." In delal je dalje. Liza pa je stopila bliže k njemu,

ga prijela za ramo in rekla glasneje: „Oe, v resnici pôjdem, ne

šalim se."

Ni se zmenil oe tudi za te besede ne, samo smehljaje je

zamrmral: „Seveda pôjdeš, kajpada. Liza pôjde v Pariz. — Oh
otrok!" — je zavzdihnil in se trudno nasmehnil. Obenem pa se

je ustrašil vseh teh besed, ki jih ni mogel in tudi ni hotel

razumeti. Vedel je o Tonetu in Lizi vse, tudi to, da ji Tone prigo-

varja in jo šili v Pariz. A práv do dna ni mogel razumeti, zakaj

bi Liza pustila službo in odšla kar na slepo sreo. Sicer službo

bi dobila kje ~ a vendar, kako bi bilo vse to. Ne, ne to ni mogoe,
s tem ne bo ni.

Liza je še vedno stala poleg njega in ga gledala. Koncem
svojih misii jo je oe resno pogledal in odložil spet delo. Liza je

rekla: „Da oe, jaz pôjdem! Dovolj mi je teh ozkih mej, v katerih

živim tam zunaj. Ni zame ta kruh in niso zame vsi ti majhni kraji.

Jaz hoem ven, jaz hoem širnih krajev, hoem šumnih mest, hoem
v Pariz!" Razvnela se je bila popolnoma, in vsa rdea so bila

njena sicer bieda in upadla lica. Težke kite so se polagoma spustile

niže na zatilnik in razburjena je bila, da so ji trepetale vse mišice.

Také še ni bil videl oe, in konno je moral, etudi ni hotel, raz-

umeti, da gre tu za nekaj resnega in se Liza vendarle ne sali.

Nekako sitno mu je bilo in sramoval se je, ko mu je skrivoma

prilezla solza v oko. Pogledal je na prieto delo in dejal mirno, a

tako, da se je util neki notranji trepet v njegovem glasu : „Vidiš,

Liza, in zopet ti móram rei, da imaš pamet triletnega otroka. Kam
hoeš, kam siliš z doma in iz domaih krajev, ko ne veš, kako

silno mrzli in trpki so tuji domovi, kako zelo kamenitá je tujina !

Nikjer še nisi bila, zato govoriš tako. Nekaj ti je stopilo v mlado

glavo, pretreslo ti je mlade misii in možgane, pa hoeš nekam, da

sama ne veš kam. Otrok si in spet otrok. Ali misliš, da so šumná

in veliká mesta res tako svobodna in prostá? In Tone —

"

Tu je nenadoma umolknil. util je, da nima pravice govoriti

o mladih dveh, zakaj vedel je, kaj je Ijubezen. A util je nekaj

drugega, nekaj, kar ga je za hip osupnilo. util je, da se vzbuja

v njem nekak egoizem in da ga mora Liza utiti. etudi je bilo

res, da je bil v skrbeh za njeno bodonost in ji je bránil najve

radi tega, a bilo je še drugo v njem in tega ga je bilo sram. Liza

je videla boj v njem in smilil se ji je. Že dávno je vedela za vse

te besede, ki jih bo oe govoril v tem sluaju in niso ji šic do
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srca. A zbodel jo je ta boj in prijela ga je za roko in ga pogledala

v oi. V tem je prišla mati in vprašala

:

„Kaj je? Spet Liza govori o odliodu?"

„Da, mati. Sicer pa pustimo zdaj to!"

„Oh, Liza, kdaj te bo sreala pamet, kdaj?" in zakrila si je

obraz in zaihtela.

„Ne mui naju na stará leta, saj veš, da je že odšla tvoja

sestra in zdaj si še ti taká." In spet je glasneje zaihtela in sedla

na stôl poleg okna. Liza je videla, da spet ni prišlo do odloitve,

udno jo je zamrzelo vse skupaj, vzela je klobúk in odšla. Oe
si je oddahnil in smehljaje nadaljeval svoje delo, mati pa je vzdi-

hovaje odšla spet v kuhinjo, kjer je prejokala ves veer.

Drugo jutro je solnce veselo sijalo; bil je tako lep jesenski

dan, da ga je moral lovek nehote z obudovanjem motriti. Lepa je

jese v solncu, dovšená lepota je, ki trosi mir in sijaj v misii

loveka. Liza vsega tega ni obutila, ko je stopala po ulicah proti

Tonetovemu stanovanju. Zadnji dan je bil danes, najbrže da odide

Tone še ta veer, je mislila. Topa je bila in brezutna; muno jo

je dirnila ovira staršev, v drugi lúi jili je videla sedaj, brezpo-

membne so se ji zdele besede o hvaležnosti do staršev. emu bi

jim bila zdaj hvaležna, je mislila. Ne pomislijo na mlada leta. — Ali

pa bi bila res tako nesrena tam zunaj in starši slutijo to ? Žalostno

je gledala v tla in sklenila, da ne misii ve o tem, da le še pove

Tonetu, da spet ne pôjde. Kako ji je zadnji govoril, da mora iti,

da je ne pusti še tretje leto samotariti na kmetih. Potrkala je na

vráta in vstopila.

Tone se skoro ni ozrl ; epel je na tleh in zlagal knjige, perilo

in druge drobnarije v koveg, ki je ležal široko odprt na tleh pred

njim. Slabé volje je bil in metal je vse skupaj, kakor je pa naneslo.

Ko je Liza zaprla vráta za seboj, je šele pogledal kvišku in dejal

:

„Ti si, Liza? Dobro. Pospravljam, danes pôjdem. No in kako je

s tcboj?"

Liza se je naslonila na nizko omaro z obema komolcema in

je gledala rnomarogasti les, ki se ji je naenkrat zazdel izredno

star in rviv. Malomarno je rekla in ga pogledala: „Ne pôjdem!"

Tedaj pa je Tone sunil koveg dale v strán, da se je prevrnil

in se je vse raztreslo po tleh. S hripavim glasom je zavpil : „Ali

si že napol umrla in si stará in slabá, da nimaš ve toliko moci in

volje, da bi se otresla doma in stopila na noge? Ali misliš, da je

bilo mciii lahko zapustiti dom tisti as? — Pa treba je volje in
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' gre — vse gre. — Torej hoeš spet umirati? AH je tebi in tvojim

staršem Ijubše, da uniiraš? Seveda — ženské — trpljenje, to je vaš

vzor! V njem nájdete lepoto, istoto in ne vem, kaj še ! Ali ne veš,

Liza, da je boljše eno leto živeti, kakor pa trideset let umirati?" —
Skoil je kvišku in si ves razgret popravljal lase in zael hoditi z

dolgimi koraki po sobi.

Liza je molala. Vzravnala se je in ga mimo in vprašujoe

pogledala. Naenkrat se je Tone vstavil pred njo, stresel z rameni,

kakor bi se bil pravkar zavedel, kaj je govoril, podal je Lizi roko

in jo tiho vprašal : „Ali si huda?"

Odkimala je. Tedaj jo je Tone privil k sebi, jo naenkrat iz-

pustil in se sklonil tik k njenemu obrazu. Zamolklo je dejal : „Liza,

ali ne utiš tudi ti, da zahteva Ijubezen še nekaj ve?"
Osupla ga je pogledala in padla je mrena z njenih oi in

razumela ga je. Vedela je, kaj pomeni njegov izmuen in bied

obraz, emu mu žare oi tako vroe in v udnem ognju. In v tistem

hipu se je zazdela sama sebi tako zelo majima in otroja, in tako

plitvi in suhoparni so se ji zazdeli starši v svojem odporu . . . Zdaj

je videla le njega in sebe in to je bil ves svet, ves dom in vsa

zlata solnna srea . . . „Tvoja sem!" In kakor brez uma ga je

stisnila k sebi in ga poljubila na tiste žejne in hrepence oi. Tone
se je stresel, jo pogledal, kakor bi bilo pred njim neko vzvišeno

bitje, zdrsnil je na kolena in objel njeno telo.

Doma se je Liza zaudena ozirala okrog, skoro ni spoznala

svojega doma, tuja sta ji bila oe in mati in ni mogla razumeti,

da jo je ravno vse to moglo kdaj sploh ovirati.

Tudi oe je util, da ni vse v redu ; vedel je, da je Liza iz-

gubljena za dom. Pospravljala je svoje rei v koveg in ni ji bránil,

etudi sc mu je srcc krilo žalosti in groze. Mati je spoznala Lizino

namero, párkrát jo je stisnila k sebi in je ni izpustila, a Liza jo je

samo udno motree pogledala.

Zveer je bilo, ko je bila Liza gotova in je segla v roke octu
in materi v slovo.

Oe jo je še cnkrat pogledal in dejal komaj slišno : „Torej

resnino, Liza?"

Pokimala je in poljubila mater, ki se ji je ovila krog vratu in

glasno jokala ; a oe je pristopil in šepnil

:

„Pojdi, mati, življenje zahteva mladili Ijudi! Ne pozabi, midva

sva že stará ..."

„Ljiibljanski zvon" 1914 XXXIV. 10. 31
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Karel Dolenc: ^

Crtice.

1. Bridkost.

Greni mimo gostilnicc. Mrai se. A na vrtu še ne gorc lúi.

Laliek pomladanski veter veje skozi mrak. Kakor bi sc

lahkomiselno, za kratek as, poigrava! z iijim, stresa s kostanjcv

dehtee cvetje. Kakor beli metulji se zibljejo nežni listii po zraku.

Sipljejo se na mize in na zemljo, kakor se osipavajo cvetovi nc-

dolžnih sanj ob monem vinu, ob strastni godbi v poznih nocli,

s soparom in poželjenjem nasienih.

Iz vta zazveni v tihi, sanjavi mrak glasen, nelep smeh.

Ozrem se. Mlada gospodina in dva mlada gospoda sedc ob

okrogli mizi. Gospodia se sklanjata k deklici, govorita ji poitiho.

Gospodina se smeji njunim besedám glasno, s sunkovitim, raz-

brzdanim smehom.

Bridkost mi zaveje v dušo. Zakaj za moj posluh in za moje

misii je tak smeh najžalostnejši. Vsa duša se mi užalosti ob njem.

Jasno uti iz njega, kako se osipava najlepše, najnežnejšc cvetje

mladosti, kako padajo v blato dehtee rože nedolžnosti in mla-

dostne neskrbnosti.

Olej, nenadoma udari gospodina enega kavalirjev po ustih.

Nalahko, Ijubee, igraje ga udari.

Z bolestjo utim: Dekle misii, da se igra z gospodiema. A
v resnici se igrata ona z njo, z njenimi mislimi, z njenim hrepe-

nenjem, z njenim telesom, ki ga omadežujeta s pohotnimi pogledi,

z njeno dušo, ki jo s pritajenim, umazanim pripovedovanjem in

laskanjem vleeta v blato, z vso njeno prihodnjostjo, z vsem njenim

življenjem. Zakaj vedno se igra v življenju moški z žcnsko. izgubi

pa vedno ženská. Izmed najvejili bridkosti življcnja je ta bridkost.

Zamišljen, žalosten nadaljujcm svojo pot. Kar mi nenadoma

stopi pred dušo iz mraka pred menoj in iz mraka davnih dni bo-

lesten prizor.

Bil sem tedaj dijak v Celju. Nekega dne zavijem v stransko

ulico za starim mranim sodnijskim poslopjem. Komaj krenem za

vogel, zaglcdam sredi ulice gruo Ijudi. Ncvoljno govorjenje, pol-
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glasni, krátki smehi, kakor bi smejalci ne vedeli, ali se naj smejejo

ali ne, ali kakor bi se sramovali tega smeha, se glase iz množice.

Pristopim. Na cestnem kamenju zagledam žensko srednjih let.

Napol leži, napol šedi, ali se vsaj trudi, da bi sedla. Zdaj zdaj se

poskúša dvigniti. Razprostre roke, vele in suhe kakor žveplenke.

Z drobnimi košenimi prsti grabi po zraku kakor utapljajoi se

plavalec. A nikjer rešilne vrvi ! Niti slabotne bilke nikjer, da bi se

je oklenila in se rešila iz groze, ki se pogreza v njo. Spet se

zvrne po tleh. Zvija se, da se nehote domislim kae, ki je stopila

na njo mona noga. Na nesreni ženi pa stoji še strašnejši zmago-

valec, démon alkohol v najostudnejši obliki.

Motne, plašne oi begajo nesrenici obupano, skoro prosee

po gledalcih. Zdi se, da pa vidi Ijudi ob sebi, a ne pozná ni-

kogar. Morda jo navdaja to s še vejo grozo, z grozo posebne

boli, neizrekljivega trpljenja. Ustnice se ji naglo gibljejo, trepetajo

ji v bolnem drhtenju. Nerazloni glasovi se trgajo iz ust, poltihi,

udno tožei. A jasne besede ne more izgovoriti ob vsem trudu.

Belkaste pene ji silijo ez tenké, modre ustnice. Po suhem, zarja-

velem, izredno pravilnem in navzlic strastem še nekako nežnem

licu ji stoje potné kapljice, vse elo jih je polno, kakor bi bilo

obsuto z biseri.

Vsakikrat, ko zakrili nesrenica po zraku in vrze z vso silo

gornje telo nakvišku, da bi vstala, a se s poltihim bolestnim je-

anjem zruši nazaj na kamenje, se del gledalcev, posebno mladina,

zaniljivo nasmeji. Drugi se s studom okrenejo, odliajajo. Moan
mož, rde in zabuhel v obraz, se glasno jezi: „Ali ni nikjer poli-

caja? To je vendar gnusoba!"

Sirovi, pretrgani smch, stud na obrazih, ta opazka pravinega,

gotovo zclo vzdržnega moža - vse to mi polni srce z bridkostjo.

A najbridkeje mc zadenc, ko tik mene postaren gospod izprego-

vori poltiho

:

„Kakšna krasotica je bila nekdaj!"

Morda pôjdeš ti, mlada deklica, ki sc smejiš nocoj pod deh-

teimi kostanji v cvetoi pomladi svojega življenja s tako vroim,

strastnim smehom, isto pot . . .

Polno bridkosti mi je srce, polno žalosti po mladem življenju,

po prezgodaj osulem, v blato pogaženem cvetju.

3V
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Dr. Sketova pisma iz Bosne.
Priobil J. Wester.

v
Scstintrideset let je minilo, da je naša džava zadnji nastopila

z oboroženo niojo v sovražno deželo ; bilo je to 1. 1878., ko

je po berlinskem dogovoru pripadla Avstro-Ogrski naloga, zasesti

tedaj turški pokrajiiii Bosno in Hcrcegovino in ustvariti v teh prc-

vesno od slovanskih kristjanov naseljenih pokrajinah mir in rcd.

Nemalo truda in žrtcv je stalo našo vojsko, ki je z nevzdržno silo

prodirala v nevarno ozemlje onstran Save in ga konno zavzela.

Kot spomin na tiste búrne dni, ki se ne dado po svojem po-

menu primerjati z dalekosežnimi dogodki današnjili asov, a so v

njih nastopali slovenskí polki in balaljoni za uspeh in ast naše širše

domovine, kakor tudi v priujoi vojni, hocmo objaviti zanimiva

pisma, ki jih je bil pisal dr. Sket iz Bosne svojima prijateljema,

profesorjema Vinku Borštnerju in Francu Hauptmannu v Celovec.

Ta pisma je líranil rajni Sket med svojimi zapiski in listinami;

zakaj naroil je bil prijateljema, da mu jih izroita, e se vrne z

bojiša, da si jih shrani kot spomin na prestane trude in nevarnosti. '

Vestno in natanno si je zabeleževal mladi poronik — bil je takrat

26 let star — vse vtiske in dogodke, kar jih je doživel na bojnem

pohodu od Maribora prek Oseká in Broda v Slavoniji na težavnih

marših po Bosni noter do Sarajeva in nato še na Romanji planini,

kjer je bival tri tedne na etovanju v strážnici (karavli).

Sket je 1. 1877. dovšil modroslovne študije na graškem vsc-

uilišu ; še tisto jese je nastopil službovanje kot gimnazijski uitclj

v Celovou; zaetkom meseca julija 1878 je posial na graškem

vseuilišu doktor modroslovja, a še tisti mešec je bil poklican pod

orožje. Kot rezervní poronik je odšel k svojemu domácemu peš-

polku Hartung štev. 47 v Maribor. Takrat so šteli naši polki po

5 bataljonov; trije bataljoni Hartungovega polka so bili v Tridentu

na Tirolskem ; to je bil redovni polk, 4. in 5. bataljon pa sta tvorila

nadomestni ali rezervní polk. In baš ta rezervní polk št. 47 je moral

kakor tudi kranjski pešpolk fcm. Kuhna št. 17 in koroški pešpolk

fcm. Marojia št. 7, oditi v Bosno. Takrat se je mariborski peš-

polk št. 47 popolnjeval iz cele slovenské Štajerské, tako da so

slúžili v njem vejidel sami slovenskí fantje Štajerci. Ko je bilo

' Priin. moj življenjcpis dr. J. Skct.i v „I.jiiblj. zvomr 1912, str. 298.
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1. 1883. ustanovljenih ve novih pešpolkov, se je osnoval tudi nov

južnoštajerski (slovenskí) polk št. 87, igar dopolnilni okraj je v

Celju. — Dr. Sket je bil dodeljen 19. kompaniji, torej je slúžil v

5. bataljonu. Ta bataljon je bil dodeljen 3. gorski brigadi šcste

divizije, ki je stopila na bosenská tla 29. julija 1878 pri Bosenskem

brodu. Poveljnik tej diviziji je bil pi. Tegetthoff. Sedma pehotna

divizija pod poveljstvom vojvode Wíirtemberga je istega dne pre-

koraila Savo pri Stari Gradiški, dvajseta divizija grófa Szaparyja pa

pri Šamcu blizu srbské meje. A tudi na jugu je stopila na hcrce-

govska tla 1. avgusta osemnajsta pehotna divizija, ki ji je poveljeval

barón Jovanovié. Vrhovni poveljnik vse te armáde, obstojee v celeni

iz 159 pešaških, oziroma lovskih bataljonov, 30 škadron konjc-

nice, 43 težkih, oziroma gorskih baterij, 27 ženijskih in pionirskih

stotnij itd. je bil fcm. Josip barón Filipovia.
'

Šesta pehotna divizija je prekoraila 29. julija Savo pri Brodu

in je imela nalogo, prodirati po glavni esti proti Sarajevu. Glavna

kolóna te divizije je marširala torej skoz kraje, kakor Derventa,

Doboj, Maglaj Žepe, Zenica, Visoko do Sarajeva. Peti in tudi

etrti bataljon 47. pešpolka sta imela težavnejšo nalogo, ker sta

spremljala gorsko baterijo, ki se ni vselej pomikala po glavni poti,

ampak je varovala ob stráni glavno kolono na maršu. Tod po strmih

brdih in težko prehodnih planinah ni bilo nikakih poti, kvcjemu

slabé steze; vrhu tega je bilo vreme skrajno neugodno : ali je silno

deževalo, ali pa je solnce neusmiljeno pripekalo. Dovoz živil je bil

silno težaven, ker ni bilo cest, koder bi se bil mogel tren zložno

in hitro premikati. Armádni poveljnik sc je izprva nádejal, da bo

v petnajstih dneh vsa Bosna pomirjena, a zmotil se je. Sele dne

19. avgusta je zavihrala avstrijska zastáva iznad „rumene bastije" v

Sarajevu. Glavno mesto Bosne se je vdalo ; a dežcla še ni bila

pomirjena. Zakaj vstaške ctc, obstojee iz regularnih vojakov in

vstaških krdel, so še vedno zbirale in skušale ovirati prodiranje

cesarskih et. Šele ko so padli Biha (19. septembra), Livno in

Klobúk (28. septembra) ter Kladuša (20. októbra), je bilo zasedanjc

obeh dežel konano. Avstrijski polki, ki so bili dcžclo zasedli, so

ostali še nadaljc v Bosni in Hcrcegovini, doklcr jih niso nadome-

stile nove vojne ete.

' Ti podatki so posncti iz knjigc, ki jo je izdala Matica Hrvatska : Dr. Mi-

Iiovil Mandié. Povijcst okupacije Bosne in Hercegovine, Zagreb 1910. Prim.

tudi: Jcrncj Andrej ka pi. Livnogradski. Slovenski íantjo v Bosni in Hcrcegovini

1878. Celovcc 1904 5.
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Mariborski rezervní pešpolk št. 47 se je odpeljel iz Maribora

ponoi 15. julija in šele 13. novembra se je vrnil v Maribor. In to

dobo, poenši z odhodom iz Maribora do srene vrnitve, je popísal

dr. Sket v desetih pismih, naslovljenih svojima prijateljema. Zaniniiva

pa so tudi tri nemška pisma, ki jih je Sket poslal gospe Eleonori

Grabnerjevi v Celovcu.

V naslednjem je objavljenili vseh deset pisem, kakor se glasi

njih izvirno besedilo; le v pravopisnem oziru sem nekoliko izpre-

menil, ravnajo se po sedaj obiajni pisavi, dasi sem marsikatere

oblike,lastne štajerskému nareju,nalaš pustil neizpremenjene. Stvari,

ki so nebistvene ali isto zasebnega znaaja in vsled tega ne sodijo

pred širšo javnost, sem izpustil, dotine vrzeli pa sem oznail s

piicami. Ker je tudi v treh nemških pismih marsikaka opazka, ki

pojasnjuje ali popolnjuje slovenská pisma, sem dotine odstávke

poslovenil in jih objavil kot dostavke k slovenskim pismom.

I.

Novo Topoljc, ob 7. zveer v nedeljo

21. julija 1878.

Dragi mi prijatelj

!

V oddaljeno zemljo slavonsko me žene usoda; poglej na

zemljevid in premeri planjavo, ki smo jo z železnico in nato peš

prekoraili. Lep del avstrijske džave! — Kakor sem Ti že naznanil,

smo oddrdrali proti južni nieji okoli polnoci med 15. in 16. julijcm.

Dospeli smo v Kanižo ob 9. zjutraj in tam je moštvo južinalo

pri etapni komandi, mi astniki pa in drugi, ki so imeli kaj pod

palcem, v restavraciji na kolodvoru . . .

Ponona vožnja iz Maribora mi ni bila Ijuba. Ob 8. zveer

v ponedeljek je naša kompanija, in tako tudi druge, morala na-

stopiti, kajti bati se je bilo, da bi se vojaki ne razšli, pijani in

žalosti pobiti. Naš peti bataljon je ob 10. zveer korakal od Glavnega

trga proti kolodvoru, spremljan od prebivalstva mariborskega in od

tužnih in plakajoih staršev, žen in otrok, prijateljev in znancev,

prijateljic in Ijubic. Godba mu je svirala na težki in dolgi pot,

morda zadnji pot. Zunaj kolodvora je stal celo uro in priakoval

as, ko se odpelje 4. bataljon. Ta oddrdra ob 12. ponoi. — Slovo

je bilo žalostno; srce mi je trepetalo, ko sem videl, kako Ijubeznivo

in zopet žalostno poljublja mož-vojak zadnji svojo ženo in otroke,

svoje starše in prijatelje. To je bil jok in stok! Za me je bila loitev
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lahka, kajti moj oe so se že v nedeljo od mene loili, prijateljem

pa sem v slovo roko stisnil in izrekel upanje, da se šc enkrat

vidimo. Kolodvor je bil napolnjen Ijudi, da se je vse trio. Godba

je igrala popotnico in naš bataljon in z njim slovenski fantje so

se odpeljali vriskaje in pevaje iz Maribora v temno no proti Ogr-

skemu. Jaz sem se kakor drugi vlegel in spával, dokler me ni jutrno

solnce na ptujski postaji zbudilo.

V torek, 23. julija ob treli popoludne.

Ob 4. v jutru zagledamo Ptujsko mesto. Prvi (4.) bataljon

nas je tam priakoval in tudi tam za nami ostal. Veliko Ijudi je

bilo na kolodvoru. Prinášali so popotnico svojim Ijubim. Mi od-

rinemo. V akaturnu (Cakovcu) smo imeli pol ure odpoitka. Tam
sem videl nekaj kmetskih Ijudi in sem jih takoj nagovoril; govorili

so dobro slovenski in tudi mene so dodobra razumeli. Za naprej

sem se kolikor mogoe brigal za jezik, ki ga govore deželjani, skoz

katerih kraje se vozimo. In glej, našel sem, da se do Kaniže vedno

slovenski govori in le slovenski razume. V Kaniži sem povpraševal,

kateri jeziki da se tam umejo, in povsod so mi odgovarjali, da

trije, in sicer madžarski, hrvatski in deloma tudi nemški, kajti tam

v mestu so vejidel Židovi. Jaz sem govoril v kmi slovenski in

razumeli so me jako dobro; bili so priljudni in prijazni Ijudje.

Odhajajoim iz Kaniže proti jugu se nam je nudil lep prizor.

Najprej smo sreali belgijski polk iz Gradca. Nastalo je vriskanjc

in veselje, ko sta se oni in naš polk sreala, da ni bilo ne konca

ne kraja. Bili so Stajerci in lovek je takih Ijudi,', kakor so naši,

in lahko vesel ; Ijudje so zares koreniti in jaki in ili.

Peljemo se dalje. Najpoprej se nam prikáže Legrad in izliv

reke Múre v Dravo. Lepo in veliastno tcc slovenská reka Dravá.

Prehvaliti je lovek ne more. — Na potu sreamo konjikov in mad-

žarskih pešcev dva železniška vláka, ali glej, ni bilo slišati glasu od

nikogar, ne veselega, ne žalostnega; kar nemi so se Ijudje sreavali.

Meni se je to udno zdelo, ali razumljivo je, kajti vojaška suknja in

obleka še ne storita prijateljstva in prijaznega združenja; to obstoji

v drugih, Tebi itak znanih pogojili.

Celi pot do Bara govorijo Ijudje slovenski (!), kakor sem

lahko razvidel po železniških uslužbencih in po kmetskem Ijudstvu,

Hiš nas je malo sreavalo; le neizmerno polje se je izgubljalo

pred našimi omi; jako lepo je vse obdclano; vse je požeto s

poljedelskimi stroji in vse skupaj zloženo; zmlátili torej še niso
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niesar. Koruze je sirašno vcliko ; na pol urc se lovek pelje iii iii

drugega nego koruza, lepa in visoka, ter obeta obilo vagónov kmctu

zaželjenega živeža. Ako tudi naši kmetje prccej veliko koruze scjejo,

vendar ni to ni proti ogromni, s koruzo posejani hrvatsko-slavonski

planjavi . . .

Ob 10. uri gretno dalje. No je razprostrla svoje temne peroti

cez nas in spei snio drdrali proti Oscku. Ve zanimiviii krajev in

mest nisem mogel videti ; to vselej obžalujem. Zjutraj ob 4. uri

sem se predramil ; svet je bil kakor poprej : vse je bilo ravno kakor

miza. Samo pšenica požeta, koruza lepo uspela, tam pa tam mo-

virnata zemlja se nam je prikazovala. Ob polušestili smo dospeli

do Dravé; prekoraili smo jo, obudovaje veliké parobrodc in pre-

mišljevaje, kako da je zamogla Dravá, pri Celovcu in Mariboru še

tako majhna, postati tako ogromna in silná.

Ob 6. smo peš korakali proti Ose ku od kolodvora, kjer smo
defilirali pred generálom. — Moja stotnija je dobila prebivališc v

„llirskem sokaku" — tako se tukaj zove ulica, Jaz sem imel s ast-

niškim namestnikom Miheliem eno sobo. Zadovoljcn sem bil.

Ljudje so jako prijazni in kot také jih hvali ves polk in vsi oficirji.

Prebivalci mesta so Slavonci; nekateri znajo tudi „njemaki" go-

voriti, ali le za silo. — Veselo so nas sprejeli, kajti upajo od nas

raznih rei. Veseli so posebno bili, ker je naš polk znal obevati

z njimi; kajti laliko se razumejo, izvzemši nekatere ogrske in turške

besede. Razvidelo se je, da slovenski jezik zamore ve nego se mu
prisvaja. Nemci v polku so se udili, da mi vse tako dobro raz-

umemo, in so nas rabili kot tolmae. Zares, to je slovanská in

posebno za naš polk — slovenská ekspedicija.

Ljudje Ijubijo svoj národ in se tudi z njim ponašajo. Gospa,

kjer sem bival, je imela moža, ki je bil od mladili nog znan in v

prijateljski zvezi z biskupom Strossmayerjcm. Hitro so nas nanj

opozorili. Nahajajo se po hišali podobe, predstavljajoe nam ustaške

vodje, kakor tista v celovški italnici. Seznanil sem se tudi z nekim

uiteljem, práv narodnim lovekom. — Ostali smo tam v sredo in

etrtek(17. in 18. julija), poglcdali si mesto ter obevali in se zabávali

z Ijudmi. Mesto obstoji iz treh delov: Dolcnje mesto, trdnjava in

Gorenje mesto. Mesto je umazano in tako tudi ljudje; izbe so tam

pa tam jako linc ; hiše so vejidel nizkc . . .

Težko smo vzeli slovo od Oseká; kajti slovansko gostoljubje

smo tamkaj zapustili. Odšli smo v pctek (19. julija) zjutraj ob 6.

proti Vuki po esti Osek-Brod. Prahu ncizmerno veliko; vroina
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in pckoe solnce neznosno. Prvi daii smo korakali nad 22 kilo-

metrov. V epinu smo imeli prvo postajo. Ob 11. uri smo do-

speli v Vuko, malo, umazano slavonsko vas. Strašná je bila boja,

prah skoraj do lenka ; žeja neznosna. Obložení smo jako, astniki

kakor možje, kajti mi nosimo : revolver, „Feldflasche", „Juley-Tasche"

in plaš „en bandeueliere". To prokleto teži! Koliko pa ima mož, Ti

je itak znano. Vrhu tep:a mora še nositi najpotrebnejší živež s seboj

(„den eisernen Vorrat") za dva dni — in toliko kotlikov in lopatic

je še zraven, da ima však nekaj navržka, njemu neljubega. — Bolnih

je bilo jako malo. V Vuki je bilo žalostno: ni jesti in piti, niti

jajc, niti mleka niti krompirja. V oficirski kmi — dve kmi sta

bili po židovih ustanovljeni — je bil košek mesa po 40 krajcarjcv

in mal košek peenke tudi 40 krajcarjev. Prikuhe ni bilo mogoe
jesti. Ta hudiev gospodar bi bil zaslúžil na veke obešen biti.

Ljudje so vsi spali pod milim nebom. astniki so imeli proste

izbice; v eni hiši jih je bilo po deset in spalo jih je ve v eni

postelji. Slabo življenje! —
Ljudje govorijo nam vse razumljivo. Nosa je bcla, hlac so

široké. Ljudje so mirni in brez življenja; bojijo sc. Mili Bog! Boljšo

usodo priakuje in jo tudi zaslúži národ slavonski! — Zemlja je

rodovitna in zelo posejana, ali zadosti ne. Po celo uro smo korakali,

ko ni bilo hiše videti. Vaši so strašno dale narazen. Vse je le

ravnina in solnce strašno pripeká. Vojak skoraj ne more korakati.

V soboto ob 6. zjutraj se napotimo v Djakovo, v stolico

biskupa Strossmayerja. Scdemnajst kilometrov je bil ta pot dolg,

nekaj manj nego v petck, ali peklenski! Cesta ni jako dobra, prahu

strašno veliko; vse le ravnina; nobenega gozda in hladnega vetra.

To je bilo muno ! Odpoili smo se tam na neki celini ; ob vsem

potu ni bilo skoraj ni hiš. Le proti Djakovu so se prikazovale in

gozdje Strossmayerjcvi so nam oznanjevali njegovo bogastvo. Ob
U. uri dospevši trudni in žejni v Djakovo, smo se malo odpoili in

si Ískali živeža ; hitro smo si dušo privezali. Ljudje so prijazni in

kristjanski.

Djakovo je trgoviše. Ljudje govore skoro samo slavonsko in

nas, kakor mi njih, dobro razumejo. Prijazni so in hvale vredni.

Imel sem lepo sobico in prvikrat sem dobro spával. — Trg je poln

prahu; vroe je strašno. Mi nismo navajeni také vroine in nam

hudo de. — Cerkev, ki jo je dal zidati tukajšnji kapitelj, je jako

lepa. Vcljala je že dozdaj neki 5 milijonov goldinarjev. — Znotraj

je šele strop dogotovljen in obok pri prvem oltarju. Videl bi jo
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rad, ko bode izdelana; postala bo kras celega kršanskega sveta in

znak slovanské zmožnosti in Strossmayerjeve blagodarnosti.

V nedeljo 21. julija smo namesto v cerkev ob 6. uri zjutraj že

korakali zunaj Djakova proti Novému To pol j u. Pot je 22-6 km

dolga. Slutili smo težavo in jo tudi obutili pri tej vroini. V vasici

Dragotinu smo v nekem sadnem vrtu poivali. Veliko je bilo

sadu, ali nezrelega, tako da so nekateri dobili hudo grižo, ko smo

dospeli v Topolje. — Po poti se ni dobilo ni piti. Sam naše se

je smel zanašati lovek, od marketenderja je bilo težko kaj dobiti,

ker ga obiskuje cel polk. Po trudni in hudi poti smo dospeli brez

vsakega poitka ob 12. uri v Topolje, ne opazivši poprej nobene

hišice in hiše nego v Topolju. —
(Dalje priliodnji.)

Književna poroila

asopis za zgodovino in narodopisje. Izdaja Zgodovinsko društvo v jMa-

riborii. Urcjujc Anton Kasprct. 1914. 11. letnik, 1. snopi.

Prví snopi, ki je pravkar izšei, je vrcden následník prejšnjih zvezkov, ki

smo jih opetovano pohvaino omenili. Na elu itaino Glonarjcvo publikacijo

iz literárne zapušine R. G. Puffa, profcsorja v Mariboru (1831-1864), Nemca po

rodu, ki pa je prišel v tesne literarno-kulturne stike s Siovenci in Hrvati. Iz 1. 1838.

je ohranjenili ve pisem, ki mu jih je iz Gradca pisal njegov bivši dijak Davorin

Trstcnjak. Mladi Trstcnjak nam nikjer dozdaj ni bil tako beletristino-nazomo na-

slikan, kakor se je upodobil sam v teh par listih prof. Puffu. ,1ch lebe und wirkc,

kämpíe und gewinnc, zertriimmere und baue wieder auf . . . GroB bin ich wie ine

Tannc in den Urwäldern unseres heiiigen Pachers', njegova flanerija po graških

prcdmestnih griih itd., tak je bil Davorin Trstcnjak kot fizik v Gradcu. Komad

takratne polonofiiijc in hclenofilijc nam gleda iz njegovih pisem Puffu, ki je hotel

na Grško in se je uil nove gršine, da bi dobil tam službo; seveda pesnik Kaltcn-

brunner ga je opozorii tudi na prozo grške avantiure, istotako pesnik Seidl, š,
„ich mag mir wohl von Hellas gern erzählen lassen, mag es dulden, wenn man

mich mit Schilderungen seincs blauen Himmels blau anlaufen läBt und mir den

Sand seiner Wunderufcr blendend in die Augen streut, aber ich wollte doch lieber

meine Kontumazzeit in Capo Istria's Mauern aushalten, als in Capodistrias Prä-

sidentensitze.' (Gróf Capodistria je bil guvernér Grške.) Posebno navdušuje sc pa

Trstcnjak za poljski jczik in literaturo, najbrž pod vplivom graškega Miklošia, ki

je marljivo gojil poljšino. V ozadju pa je seveda osvoboditev Grške in poraz Poijskc.

Kakor dr. Glonarju, se zdi tudi meni verjetno, da sc je dr. Puff podvrgel izpitu

iz slovenšine zlasti iz skrbi za cksistenco pri kom ali kako se je pa uil?

Morda mu je šel na roko Icmbaški Cvelko? Kakor stokrát sicer pa sc je iz tega

osebno motiviranega interesa razvil isti interes za stvar samo, ki je za tisto dobo

tem umijivejši, ker so se Wartingerski duhovi radi obracali bas k zapušenim na-
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rodom. In Piiff je Slovenstvo budil oividno tudi v svojih slovenskih dijakih. Celo

dijaka Trstenjaka je nckako opozoril na slovenšino in mu dal priliko, z njo se

baviti. — Vprašam pa: Ali se ni Trstenjak v svoji národnosti preporodil ob Vrazu

in Košarju, ki sta cesto poitniila v Slaptincih, v vaši iste župnije? Želel je Puff

korespondirati slovenskí in se uiti poljski. — Okoli 1. 1835. je vláda nameravala

oddati nekatere ali celo vse gimnazije jezuitom; zlasti zanesijivo se je to zatrje-

valo o mariborski gimnaziji. Morda je bil tu graški škof Zängerle vmes. Ta namera

vláde, ki je meni došlej bila neznana, je v skladu z vedno mocnejším duhom

Hofbauerjeve nábožnosti, ki je nekako nadaljevala vnanje pompozno bratovšinsko

cerkveno življenje predjožefinskih jezuitskih asov. Vsled Hofbauerjevega delovanja

na Dunaju se je polagoma uvajal red Ligvorijancev (redemptoristov), „red zakrin-

kanih jezuitov" ali „malili" jezuitov, kakor so ga imenovali nasprotniki. In baš

1. 1833. se je ta red uvel v Mariboru ob posebnem pritrjevanju A. M. Slomšeka, ki

je bil tému redu posebno naklonjen tudi 1848. Kar je bil Baraga in v nekem oziru

Blaž Potonik na Kranjskem, to je bil Slomšek na Štajerskom in s karakterizacijo,

ki so jo 1. 1848. o njem dajali njegovi protivniki. se povsem ujema sodba v.

Gallensteina 1. 1846., ki jo dr. Glonar citira (na str. 6): Der neue Bischof von

Lavant, Slomschek, schon friiher ein Erz-Zänggerlianer, traktiert die armen Kerle mit

Exercitien, die einem Chartäuser Ehre machen wúrden". — Práv zanimiv in važcn

je že radi starosti svoje snovi spis urednika Kaspreta o Juriju Dalmatinu kot

zagovorniku škocjanskega župljana. lovekoljubno je Dalmatin bránil malo aša

pred svojo smrtjo (1589) ubogega, napol slaboumnega svojega župljana Luko Ver-

janta; tému je njegov mlajši brat, še otrok, izroil mošnjo denarja, najdenega na

paši, a Luka je to najdbo utajil. Izgubil je bil denár razvpit oderuh, „denarni mož,

nekak bankir, posredovalec ali mešetar med grašino in kmeti", in grašinski upravnik

je Luko vrgel v jeo ter ga dal neusmiljeno muiti. „Zdaj so ga spustili skozi

luknjo na spodnja tla grajske temnice, kjcr je bil neznosen smrad in nestrpna

ncsnaga, kjer je od žeje, vroine in goparice medle'." Kot pravi pastir svojih ovie

sc je Dalmatin zavzel za jetnika, ki ga je pomilovala vsa župnija, in pisal grašaku

dvoje piscm po božji zapovedi: „Bráni, da ga ne usmrtijo, in pomagaj, da ga ne

zadušijo", ter zastopal pri tem juristini názor, ki ga jedva uveljavlja današnjc

pravo, da namre ni kaznovati dejanja samcga na sebi, ampak storilca po meri

zlobe njegovega mišljenja. Dr. Metod Dol e ne je po starem sodnem protokolu

cistercijanskega samostana pri Kostanjevici na Dolenjskem iz 17. stoletja podal za-

nimivo sliko takratnega pravosodja v naših pokrajinali. Ne grc tu za višje, krvno

pravo, marve za nižjo justico, deloma civilncga in upravnega znaaja, ki sc je

vršila v gorskih zborili (spori v vinogradih in red v njih) v „kvatrnih sodili" in „nepri-

stranskih sodih", t. j. razsodiših. Bila so to Ijudska ali národná sodiša, ne uradi, ki bi

jih ustanovila kaka oblast, in so sodila najve po starih pravnih šegah in navadah. Na-

daljnc pravnozgodovinske preiskave morajo dognati, kako in kdaj so se ti napol

patriarhaini sodi, ki so še svobodni vpliva rimskega pravá in se dobro razlikujcjo od

sorodnejšega nemškega pravá, umaknili grašinskim, oz kncžjim sodišcm. „Oorski

zbor" sc v protokolu imcnujc „gorska pravda", odlini prisednik „Bcrgmcistcr" pa

„gornik"; obravnave so bile brez dvoma slovenské, a zapisnik se je pisal ncmški.

Med priimki prevladujejo taki, ki jih nahajamo zlasti med Hrvati. Mar. Godec
priobuje obširno gradivo za krajevr.o kroniko Limbuša (Lcmbaha) pri Mariboru.

V „Književnih poroiiili" nahajamo occne M. Ljubše, Fr. Kotnika in Fr. Kovaia.

Mene zlasti zanima Kotnikqvo poroilo o Wuttejevi razpravi „Prophetische An-
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ilciitimgcn aiisKärntcn" iz I. 1814., ku je bila v Cclovcu nckaka prijateljska kulliirna

„Akademija" tudi s Slovenci kot iani; nckaj slinega je bilo v Gradcu okoli 1800.

Ivan Vezenj.

Dr. G. Sajovic, Predavanja na prvem poitniškem teaju Slov. šolske

matice v Ljubljani 1. 1912. Poscbni odtisk iz Pcdagoškcga Ictopisa I. 1912. 8",

78 str. 22 podôb v besediln.

Slov. šolska matica je priredila po prizadcvanju svojega prcdsednika rnvna-

tclja J. Sclirei nerja, v šolskili poitnicali I. 1912 svojim lanom iz uitcijstva

slovcnskih Ijudskih šol poitniški tcaj. Všil se je teaj v Ljubljani in nudil ude-

Icžnikom Icpo vrsto znanstvenih predavanj in pounih izlctov. Da izvedo tudi tisti

društvcniki, ki se niso udeležili teaja, kaj o njegovili namenih in potih, priobujc

šolska matica nekoliko predavanj, in sicer tri prírodopisná predavanja prof. G. Sa-

jovica. Naslovi so jim: A. Na rasllinskem cvetju, B. Žival-rastlina, C. Kae na

Kranjskem. Vsi trije sestavki podajejo sreno izbrano, zanimivo snov v prikupljivi

puljudni obliki, in prepriani smo, da bodo dobro došli našemu itajoemu obinstvu.

V prvcm sestavku razpravlja pisatelj jako priljubljeno snov iz novodobne

botanike: o namenu cvetja v rastlinskem življenju in kako prchaja cvetni prah iz

prašnikov na brazdo, da odtod pobudi v mladcm semenu tisto udno snovanje. ki

zasnuje rastlinski materi potomstvo, to so semena, imajoa v scbi kalek. O tej

zanimivi stvari je priobil že Hrjavec v dunajskem Zvonu (1877) mino razpravo

,0 rastlinskih svatbah", odtlej pa se je obravnavala v našem slovstvu le malo.

rjavev lanek je 'pisan izborno in dela ast avtorju; ali ker mu dajc barvo

bujná romantika, bi danes ne zadovoljil popolnoma. Prof. Sajovic piše prcprosto,

vcinoma brez romantiškega nakita ; zato pa podaje toliko snovi, da dobi itatcij

kratck pogled ez mnogovrstne priredbe cvetja, kolikor služijo oprašitvi. Pisatelj

opisuje najznailnejše priredbe, opiraje se na 11 pripravno izbranih slik tcr nam
predoujc najzanimivejše poglavjc iz življenja cvctnih rastlín; podaja torej vc,
nego obeta malo znailni naslov „Na rastlinsj<em cvetju".

Tudi druga razprava nudi vec, nego obeta premalo jasni naslov: „Žival-

rastlina". Pisatelj omenja najprej nckatere pojavc prijateljskih odnošajev med žival-

stvom (sožitje, rastline dajejo zavctišc živalim, živali oprašujejo cvetje in razširjaju

semena). Boj za preživek pa povzroa tudi dokaj neprijateljskih odnošajev med
obema skupinama živili bitij. Živali n. pr. se líranijo z rastlinami in jih pri tem

uniujcjo; rastline se stavijo v brán z melianskim orožjem (trnje itd.) in s kcmij-

skimi sredstvi (s strupenimi sokovi itd.); so pa tudi rastline, ki se hranijo z živalsko

lírano (žužkojede rastline itd.). Te razmere so pisateiju pôvod, da si stavi vprašanjc:

Kje je mcja med rastlinstvom in živalstvom? Saj smo vajeni videti v hranitvi po-

glavitni razloek: žival se lirani z rastlinskimi, rastlina pa z neorganskimimi snovmi

(voda, ogljikov dvokis, rudninske soli). Rastlina sestavlja iz neorganskih preprosto

zloženili, kisika bogatih snovi mnogozložene, kisika revne organske spojine (bclja-

kovine i dr.), pri tem izioa kisik (asimilacija). Za tako sestavljanje rabi rastlina

toplotno silo solnih žarkov, njo veže in nalaga v svojih novih spojinah. Živali

uporabljajo za lírano organske spojine, ki so jih priredile rastline. Te snovi si pri-

likujejo v svojem telesu, potem pa jih razkrajajo in okisujejo (.sežigajo"), tako da

nastajajo zopct preprostc, kisika bogatc spojine (disimilacija). Pri tem se oproša

naložená kemijska sila in se pretvarja v mehansko silo ; s to se žival in istotako

lovek giblje (kakor se giblje parní slroj od silo gorecga prcmoga^ in pa proizvaja

se telesná toplota. Pravzaprav razlika ni ostrá; prilikovanje (asimilacija) in razkra-
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janje (disimilacija) se namre vršita v obeh skupinah organskih bitij ; toda v rast-

linah prevladuje prilikovanje, to je zgrajanje, v živalih pa razkrajanje. Pôvod bistveni

slinosti je skupni izvor rastlinstva in živalstva v smislu descendennega náuka.

Tako razmotrujo prihaja pisatelj do globljih in globijih spoznatkov.

Tretji lanek ima ožjo vscbino, pouuje o kaah, ki bivajo po Kranjskem, to

so kranjske kae, ne kae na Kranjskem. Seznanja nas z njih telesnim ustrojem

in njih življenjskimi navadami ter ui razpoznavati petero nestrupenih in dvoje

strupenih ka po njih znakih (posebno pregledno v „kljuu za doloanje"). Pri-

pomnje o gadovem piku in o lovu na kae so zelo pouné, zlasti ker zatirajo stru-

pene kae na Kranjskem v zadnjih letih dosledno.

Razprava o kranjskih kaah nam ugaja med vsemi trcmi zbranimi razpravnnii

najbolje. V njej nam je podal pisatelj marsikaj svojega posebnega strokovnega

znanja, in vidi se, da jo je sestavljal s podvojenim zanimanjem. Snov je skrbno

izbrana in razvršena ter podaná v jasni, mnogokje po Erjavevem vzoru pristno

narodno zvenei govorici.

Ferd. Seidl.

Dr. Johannes Piprek , Slawische Brautvverbungs- und Hochzeitsge-

bräuche. Verlag des Vereincs íiir osterreichische Volkskunde, Kommissionsvcrlag:

Strecker & Schrôder, Stuttgart 1914. 4^ VI -p 193 str.

Priujoa knjiga je izšla prvotno kot dokladá k XX. letniku od dr. Mih.

Haberlandta urejevanega glasila „Društva za avstrijsko narodoznanstvo" : „Zeitsclirift

fiir osterreichische Volkskunde". Delo je bilo izprva zamišljeno kot nekak kažipot

k raznovrstnim, na snubitvene in ženitovanjske obiaje slovanskih rodov Avstrije

nanašajoim se predmetom bogatega c. kr. muzeja za avstrijsko narodoznanstvo na

Dunaju. Snov sama je pa taká, da ni moglo ostati delo pri nártu, ako je hotelo

biti kolikaj popolno. Zato je raztegnil Piprek svoje študije na Slovane sploh in

zacl svoje delo na severovzhodu Hvrope pri Veliko-, Malo- in Belorusih, od katerih

prehaja na Poljake, Lužiškc Srbe, ehe, Siovake, Slovence ter prek Hrvatov in

Srbov na najbolj jugovzhodno slovansko pleme, na Bolgare. Njcgova knjiga je

razdeljena na dva dela. V prvem navaja literaturo in popisuje omenjene obiaje v

ravnokar naštetem redu, v drugem pa jih primerja med scboj in skúša ugotoviti

praslovansko jedro snubitveiiih in ženitovanjskih obiajcv.

Piprekova knjiga je zelo zaslužno in trudapolno delo; kajti ravno Slovani so

si ohraniii v narodopisnem oziru še precej svcže lice, najbolj pa glede ženito-

vanjskih obiajev. Ti niso nikjer tako pisani in izvirni kakor pri Slovanih. Zato se

je sukalo vse slovansko narodopisje dolgo aša skoro izkljuno okoli njih. Litera-

túra o teni poglavju slovanskcga narodoznanstva je skoro nepregledna za posa-

meznika, ker nam manjka popolnih bibliografinih del o tem vprašanju. S takim

delom se ponašajo lahko samo Rusi, za katere je spisal A. Pypin „Zgodovino
ruskega narodopisja" v štirih zvezkih. Zato se ne smemo uditi, da je zgrcšil Piprek

tu in tam kak važen vir, ali je tega ali onega napano razumel. V splošnem se mu
je posreilo podati celotno sliko o slovanskih snubitvenih in ženitovanjskih obiajih

in jih razložiti na trezen nain, kar je posebne hvale vredno, ker igra kijub trcz-

nosti sedanjega aša pri mnogih razlagaicih še vedno najvejo vlogo domišljija.

Z ozirom na ohranjene obiaje in na število virov razpravlja Piprek o raznih

slovanskih rodovih bolj ali manj obširno. O Slovencih govori na dobrih petih

straneh. Kot vire zanje navaja: Fr. I. Remcc, Ženitovanjski obiaji na Gorenjskem
(Let. M. Slov. 1885); M. Obalovi, Ženitovanjski obiaji v tržaški okolici (istotám)

;
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I. Barle, Ženitovanjski obiaji Belih Kranjcev (Let. Mat, Slov. 1889) in Fr. S. Krauli,

Sitte iind Brauch der Siidslawen (Wien 1885). Neglede na to, da piše Piprek neka-

tere naše izraze napano, n. pr. „der poga" namcstu „die pogaa", uoina namesto

noin (ujin), in da prevaja svoje vire mestoma napano, tii veliká napaka njego-

vega dela z ozirom na Slovence v tem, da je posplošil obiaje Gorenjcev, Tržaanov

in Belih Kranjcev, kar je zlasti za nas, kí smo tiidi narodnopisno zelo razcepljeni,

neopraviljivo. Kar se pa tie KrauBa, nioram pripomniti, da ne more biti nobenemii

resnemu pisatelju za noben slovanskí rod vír, ker je njegova obšírna knjiga polna

zlobnih izmišljotin in študentovskih kvánt. Da se je držal Piprek tega, kar pravi

Jagió v predgovoru k njegovi knjigi, t. j., da je navedel pri vsakem posameznem

poroilu svoj vir, da bi vedeli znanstveno izobraženi bralci na prvi hip oceniti

však podatek na podlagi naznanjcnega víra, bi bila znanstvena vrednnst knjige

veja, Pa tiidi tako je vsega priporoiila vredna in folkloristom izredno dobro došla.

D. Loknr.

Slovstveni zapiski

Šimona Gregoria sedemdesetletníca. Leta 1844. so bilc Rojenicc jako

radodarne slovenskému národu. Dale so mu spomladi Josipa Juria, v jeseni —
dne 15. vinotoka Šimona Gregoria. Prvi je odložil pero nenadoma, prezgodaj

odtrgan od nas, v najboljši moški dobi práv tcdaj, ko je doncla Gregorieva

pescm v vsej svoji krasoti po naši domovini. Kakor smo dclite priakovali slov-

stvenih plodov Jurievih in slastno zavživali, kar nam je prinášal naš Ijubljenec

iz svojega divnega dolenjskega zaviaja, práv tako smo koprneli po novih poezijah,

ki jili je razglašal „Zvon". Bila je tedaj Slovenstva pomlad. Goriški slavec je pel

iz dna srca. Žal, da je tako brzo onemel potrt od .nevihte s Krása". Za vedno je

umolknil pred ôsmimi letí. Sedaj mirno spi na griku zelenem ob Soi tam gori

pri Sv. Lovrencu. Ob njegovi sedemdcsetlctnici razsaja vihar. Njega ne vznemirja.

Blagor mu! Kakor bi bil pesnik slutil, kaj pride na nas, ostavil nam je svoje

vojaške pesmi zakaj jih ni nihe zbrai v droben zvezek o zaetku vojne in jih

podal našim vojakom? Oživele so sedaj, lijo v trpca srca pogum, tolažbo, nado,

da pošljcjo skoro blažená nebesá do loveškega rodu in zlasti v našo domovine

vejo z oljnega drevesa v poroštvo správe in miru. 7, yJr^ir^ hj » P^i^^'jÁf:

t Franjo Markovié. Dne 15. septembra t. 1. je umri v Zagrebu umirovljení

vseuiliški profesor filozofije Franjo Markovi v 70. letu svoje starosti. Z njim je

pádel ne toliko stebcr univerze, kakor izklesan kip literatúre tistih potekujoili

ali že preteklih asov, ki jih pri Slovencih znaita Stritar in Juri, pri Hrvatih pa

Senoa in — Markovi. Z Vladimírom Mažuraniem je sedeval popoldne v .Narodni

kavarni" na Jelaievem trgu in pri bolnem Smiiklasu sem ga našel letos spomladi.

Nekaj dni pred smrtjo tega svojega vrstnika in kulturnega somišljenika je mesto

njega vodil sveano sejo „Jugoslovanske akademije" ; ob pogrebu Smiiklasovem

sem mu videl solzeti oko in slišal zadnjo besedo, ki me je z njo poastil, odhajaje

z Mirogoja. Kdo bi takrat mislil, da bo za dobre tri mesece tudi on že poival tam

gori ! Zakaj Markovi je bil krcpak in dolga brada mu je jedva sivela. Prevladovalo
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je precej mnenje, da zasede on za Smiiklasom stolico predsednika ,Jugoslovanske

akademije", ki ji je dozdaj bil najstarejši razredni predstojnik. Bil je pokojnik po-

vsem akademien lovek v polnem obsegii te besede, t. j. z nje polno vsebino.

Dnevni borbi se je umikal in v politik! ni nastopal, dasi je imel jasno orisar.o

narodnokulturno lice. (Ni se na pr. vozil z legitimacijo, ker nje teksta ni razumcl.)

O tem svedoijo najbolje njegove pesnitve, ki so vedno i dej n e. Prvo vejo pcs-

nitev je spesnil v poitnicah 1. 1865., vrnivši se z Dunaja domov; bil je to idilski

epos „Dom i svijet".' V Križevcih, v njegovem rodncm kraju, pod milovidnim

Kalnikom se mu je rodila ta divná pesnitev, njemu, dvajsetletnemu mladeniu.

Navdahnil ga je za njo Mickiewiczev „Pan Tadeusz". (Bruno se vrne s cesarskega

Dunaja s študij domov — nekako takrat, ko je oktobrski diplom naznanjal nov

as, a razoaran radi javnopolitinih razmer se vrne v tujino in živi, loen od svoje

drage Anke, med knjigami, slikami in notami, med abstraktnimi idejami). Krasota

te pesnitve pa je v epizodah (ženjice s kraljico Anko, ki se ji ob elu vije krona

od klasja; rani kosci in vonj sena, selska noc, trgatev in tipini lik graniarskega

starega majorja Bunia). Iz disonanc sedanjosti se je odsle Markovi umikal v pro-

šlost in nastal je najprej (1867) romantini epos „K oh a n i Vlas ta", kjer se dru-

žijo Mickiewicz („Konrad Wailenrod" j, Koliár in Herdcr. Snov je vzeta iz zgodovine

starih polabskih (bodriških) Slovanov ; vdahnjen ji je duh, ki mu je naš lovek

„dober kakor veder dan in nedolžen kakor detinji san", dom pa mu je „blage lo-

venosti hrám"
;
postavljeni sta v njo pesniški osebi „Kohan" in „Vlasta" („Ijubim

domovino"), da se ob njiju pokaže ideja: „Prolazna je mržnja, a Ijubav vená". - -

Zadnje njegovo epsko delo je epska povest „P o v rata k pod hrvatskoga

kralja" (1871) z markantnim izrazom Byronove misii o obupni borbi poedinca

proti družbi. Markovi je tu segel v iztono romantiko španskih Mavrov, ki so jim

v 10. stoletju kalife v Kordoví strážili hrvatski junaki. — Razvivši se iz Mickiewi-

czeve byronovske epike, se je osamostalil v dramatiki. L. 1872. je v .Viencu"

tiskal klasini svoji drami „Karlo Draki" in „Benko Bot". V prvi drami je

— morda kot odmev vatikanskega konila prikázaná borba misii in voljc proti

Rimu v zarji renesansc. Junák je hrvatski kralj Karlo Draki (1385 86). Na vnanje

je drami „Benko Bot" dala pôvod Grillparzerjeva dráma ,Ein treuer Diener seines

Herrn", ki káže zvestobo osebe iz niadžarske kronike, Bankbana napram kralju.

Nejevoljen radi oseb nemožatosti v tej in slinih dramah, ki jih je Markovi videl

na dunajskí pozornici, je zamislil svojega „Benka Bota", igar junák je hrvatski

ban, pretendent za hrvatski prestol zaetkom 13. stoletja, ki je padcl kot žrtcv

intríg na dvoru kralja Andrije II. Ta-le gre s križarji v sveto deželo, a šele tedaj,

ko je videl Benka Bota na morišu. Motna slika srednjega veka, a „petelini že

pojo", preludij „Karia Drakega". — Iz U. stoletja je napísal igrokaz v prozí

„Zvoním Ír" (1877), ki se konuje s prízorom, da gredo Hrvati s svojim kraljem

na krížarsko vojno. — „Zvonimira" so igrali 1878, „Drakega* 1894, 1904 in 1905,

„Benko Bot" 1899. Markovi je hotel hrvatski pozornici dati dramo visokcga stila,

a takrat še niso tému ustrezalc razmcre, pa tudi pozneje je motil Markoviev jambski

stih, težak v svojili visokih metaforah in jezíkovníh posebnostih. Markovi pa je

še zadnja leta zamíšljal novo dramo; ne vem, kaj in koliko je zasnoval. Vse-

' Izšel šele 1. 1883. v zbírki njegovíh pesnitev „Iz mladíh dana', ki jo je

izdala „Matica Hrv.". Podrobnejšo analizo Markovíevih dcl gl. v študijí dr. Br.

Vodníka: „Franjo Markovi" (Zagrcb, 1906).
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skozi romantini epik Markovi se je odgojil na baladi, zlasti Mickiewiczevi, ter sc

na tej osnovi razvil v klasinega dramatskega pesnika. Markovi se je teoretino

bavil z estetskimi vprašanji poetike ter napísal na pr. v „Radu" (knj. 88, 1. 1899.)

„Prilog estetickej nauci o baladi i romanci", kjer naglaša pctcrodelnost balade in

dráme, ter razširjene lialadc, eš Shakespearjevc dramc so le dovšené balade

škotsko-angleške. Žeiel je dnevno kritiku dvigniti na višino naunosti. Napísal

je ninogo kritinih analiz, tako estetino oceno Ounduiievega „Osmana* (po-

lemika s Paviem!), analizo Gundulieve „Dúbravke"" ter obsežno „Sustavno

cstetiko". V estetsko-filozofski tcrminoiogiji je hodil svoja pota ter se — e se

ne motim — skrupolozno ogibal tujk. Zlasti rad je cstetski ocenjeval pesnike

preporoda; ko se je 1. 1880. obhajala scdemdcsetletnica Vrazovc smrti, je bil v

Cerovcu in pri Sv. Juriju na Šavnici. Primcri njegov navdušeni spis o Vrazovem

zaviaju! — V zametkih nahajamo bistvo Markovievega pesniškega dela v vzpo-

rcdnih pojavih slovenskih : Va i j a ve va idila „Zorin in Strclina" in njegov ro-

mantini epos „Zora in Solnca" (pri yiarkoviu sta lepí Trogirkinji Danica in Zora

v špnnskem háremu); Juriev „Tugomer" v jambskih kvinarjih in .Veronika Dc-

seniška". Bil je Markovi tem našim môžem vrstnik (r. 1. 1845. v Križevcih, študiral

na Dunaju, suplent v Osijeku, profesor v Zagrebu, 1. 1872. 73. urednik .Vienca").

Naši Kamniani sc Markovia sigurno dobro spominjajo, saj je bil pogostoma

njih gost. Šc lani sem ga našel tam, tiste dni ob razkritju Mcdvedovcga spomenika.

ital je — mislini, práv takrat Medvedove poezijc in mi rekel, da bi hotel o

njcm napisati študijo. L. 1907. je o Simonu Gregoriu predával v Ljubljani in to

svoje predavanje natisnil v „Viencu", prilogi „Obzora". Bil je formalen cstct in

je pri Gregoriu na pr. mono poudarjal antitéze misii. Kot formalistien estct in

kot pesnik, ki ni nobene snovi brcz ideje princsel v litcraturo, sc je naravno nc-

kako zdrznil ob pojavu moderne; spominjam se, da sva se morda lansko jese —
našla v ncdeljo dopoldne na Zrinjevcu in se je ob spominu na moderne pisatelje

izredno razgnevil, eš, ti Ijudje so bogve kje doma, le pri nas ne. Nekak simbol

njegove zgodovinskosti je bil to: ko sc je malone ves Zagreb s svojimi stanovanji

presclíl v novi Dolnji grád, je Markovi kraljcval visoko gori na Griu v svoji hiši.

Pokojní fianer Matoš, ki ni lahko komu prizancscl, je cenil Markovicve zgodovinske

dráme in Markovia, enega izmed tipinih, astitijivih stebrov starcga, tipinega

Zagreba. Zdaj sta oba, formalistini Markovi in neformalistini Matoš, na drugcm

griu, na Mirogoju. /)/•. raii Ileši.



Fran Albrecht:

Veter.

1 ežke rei mi pravi veter nocoj,

grenke in bridke pozdrave mi nosi,

tiiio v vejevju tam joe in prosi,

kot da na tihem žaluje z menoj.

Veter, ti dušam raztrganim brat!

Venih nemirov goni te sila,

dalje ti kruté raztrgajo krila,

ti pa šumiš venomer smeh in jad.

Veter, s teboj bi jaz preko sveta,

plakal in tožil bi tuji bolesti,

láske bi esal sladki nevešti,

zvezde poljubljal bi vrhu neba.

Veter, s teboj bi jaz v prostor brez mej,

pro od sveta, o le pro od Ijudi!

Veter, tako rne so moje oí

od hrepenenja in studa in glada in žej .

.Ljubljanski zvon" 1914 XXXIV. 11.
32
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Milan Pugelj:

Košak.
I.

Kakor vsaka, tako je bila zanj tudi tista nedelja nenavadno dolga

in pusta. Popoldne je sedel v kavarni, listal brez zanimanja po

listih, srebal skodelico káve, gledal biljardne kroglje, ki so jih bežali

po zeleni mizi elegantno opravljeni gospodje, in se napotil poasi

na sprehod. Plaal je, vstal izza mize in gledal dolgo na desno in

levo, ker je pozabil, kam je bil obesil palico in klobúk. Ni bilo

drugae, kakor da je stopil v spodnji del kavarne. Tam je našel

svoj rni kastorec in palico.

Po ulici je šel poasi kakor lovek, ki nima cilja in se dol-

goasi. Pri hoji je prekladal svoj okati život z leve na desno in

narobe. Ráme so se pri tem zibale in udajale. Stopala je obracal

nekoliko na znotraj. Zadaj nad ovratnikom se mu je delala mesnata

guba, ki je bila posebno debela, kadar se je ozrl. Vasih je segel

z levico k malim brkom in jih vlekel v strán, kakor bi mu delale

napoto. Pri tem je nekoliko spail obraz, stisnil oi in nagubil elo.

Z desno roko se je opiral enolino ob palico.

Prišel je v Maksimiljanovo ulico in šel poasi po njej. Tu mu
je naenkrat palo na ramo nekaj težkega. Odskoil je, pogledal pre-

plašeno, in mimo oi mu je šinila bela barva. Ozrl se je kvišku,

od koder je priletelo, in se priel mirno in dostojno jeziti.

— Taká malomarnost! je mrmral.

Na trotoarju so ležali beli koši in drobci mavca. Pobral je

dva in videl, da je eno roka, a drugo drobná meniška glava. Zgoraj

na oknu tretjega nadstropja je slonela kakih trideset let stará pri-

jazna ženská in bila vsa rdea od zadrege. Izginila je naenkrat in

okoli njega je stalo par Ijudi, pogledalo, kaj se je zgodilo in šlo

naprej. Tista ženská, ki je gledala prej skozi okno, je pritekla ne-

nadoma po stopnicah v vežo in obstala na pragn. Bila je visoka,

rno obleená, z belim predpasnikom, v lica zdravo rdca, a oi je

imela drobné, temne in majline.

— Prosim, je rekla s tresoim giasom, stokrát oprošenja,

gospod

!

— To je vendar nerodno, je mrmral on in trepal beli prah z

ráme. Ali ne uvidite tega?
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— Prosim stokrát, je rekla ženská, se bojee smehljala in živo-

temne oi ji je previekla vlaga, zgodilo se je popolnoma po nesrei,

hudo mi je.

Zamahnil je s palico, se ozrl naprej, se naenkrat nasmehnil in

stopil bliže.

— To le roko in meniško glavo sem si vzel za spomin. Po-

vejte mi, kaj je to bilo,

— Sveti Anton.

— igav?
— Moj ! Zdi se mi, da se je zgodil udež.

Zdaj je priel nekdo klicati s stopnic: Ana, Ana!
— Oprostite, je rekla, stokrát prosim. Kliejo me, iti móram.

On se je smejal in dejal po premisleku : Dobro, ali ta udež
mi morate razložiti. Kje in kdaj?

Ženská je zardela, pomolila ozko stopalo izpod krila in vtala

ž njim v tla. Povešala je oi kakor šestnajstletno dekle. Odgovorila

je tiho:

— Tega pa ne vem.

— Jaz bi pa rad vedel, je mrmral veselo on. Dandanes, ko

so udeži tako redki . . .

— Zveer ob sedmih bi lahko prišla tja zraven v mali drevoredek.

— Ana, Ana! je krial nekdo s stopnic.

— Velja, je rekel on, pomigal z roko, ne da bi se odkril, in

šel naprej.

Pogledal je na uro in si razdelil as. Zdaj je štiri. Do petih

pride lahko dale iz mesta, veerja v kmi in se vrne natanno do

sedmih. Korakal je poasi mimo komedij, kjer so vabili udni tuji

moški Ijudi, naj si gredo ogledat stvari, ki jih niso še nikoli videli.

utili bodo ustva, ki jih še niso in jih ne bodo nikoli ve utili.

Slišali bodo besede, ki jih še niso in jih ne bodo nikdar ve slišali.

Vasih se je zabával s takimi stvarmi, pomešal se je med množico

in gledal in poslušal. Danes je šel naprej in se ustavil šele pri

velikem belem medvedu, ki je ležal v kletki pred prostranim zveri-

njakom. Živali so ga vedno zanimale. Kúpil je kruha in mu ga

metal v gobec.

Zunaj mesta v kmi je sedel sam. Njegova navada je, da koši

in veerja sam. Pri tem ima rad asopis, in ko jé, ga drži onstran

krožnika in bere. Na kmctih ni asopisov in zato je privlekel iz

žepa drobno brošuro, jo položil onstran krožnika iu priel iz nje

itati. Naslov ji je : Nekaj o svetovnem mirovnem razsodišu. Za

32*
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Ijudi, ki sede ž njim pri isti mizi ali za drugimi mizami, se ne

briga. Vidi se mu, kakor bi jih ne util. ita in vasih prikima

misii, drugi razpre na široko oi, malo obstane in odmaje. V roke

vzame nož in vilice, odreže košek niesa, pomoci ga v omako, dene

v ústa in še enkrat odmaje, Vino pije po etrtinkah in napolni ko-

zarec vselej samo do srede. V prvo ašo namaká kruh, potem se

obriše krog ust in sreba pijao poasi in z úžitkom.

Ko je videl, da se je prielo solnce nagibati, je vzel iz žepa

uro in priel nanjo gledati. Bilo je trietrt na šest. Ravno práv je,

si je mislil, da plaam in grem. In šele spotoma je priel poasi

premišljati o ženski in njenem udežu. In mislil je tudi o ženskah

sploh in sklenil svoje misii kakor vselej : Pogledal je kvišku po

oblakih in obzorju in zašepetal

:

— No, moralo bi se zgoditi nekaj posebnega, da bi se jaz oženil.

V drevoredu je bil tono ob sedmi uri. Hodil je gor in dol,

držal roke na hrbtu in v njih palico. Ko je videl mlad parek, ki

je šumel po pesku mimo, se je zasmejal.

— No, tudi jaz . . . poglejmo!

Njegova znanka je prišla gologlava, a brez belega predpas-

nika. Šla je oprezno naprej in ga opazovala skrivaj.

— e se ne motim, je dejal on.

— Da, je rekla, tu sem.

— Torej, razložite mi udež.

— Saj ni udež, je dejala, šla ž njim dalje in gledala v tla.

Nemara je samo uslišana . . .

— Kaj? No, le recite!

— Ko ne vem, e je uslišana.

— Kdo?
— Molitev.

— E, draga moja, se je ustavil on, na ta nain se ne bova

midva niesar dogovorila. Meete besede, sekáte stávke, povem od-

krito, da vas ne razumem,

— To so také stvari, je rekla ona, da me je sram pripove-

dovati, ker sem ženská.

— No, potem, je dejal on važno, ne bom tak, da bi vas silil.

— Rada bi pa vseeno povedala!

Udaril je s palico po tleh in vzkliknil.

— Hej-joj, torej tudi vi!

— Kaj?

— Pravá ženská!
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Šla sta nekaj aša tiho naprej in se na koncu obrnila. Po

klopeh so sedeli mladi Ijudje in utihnili, e je šel kdo mimo. Od

drevja je padalo polagama listje, kakor tihi lahki ptii. Izmed hiš

sem od mesta je ropotal in zvonil tramvaj.

— No, je vprašal on, ali se bova kaj pomenila, ali ne. Kako

mislite?

— Povedala bom, kakor je . . . etudi težko. Veste, jaz bom

i:tara kmalu že trideset let, a sem vedno sama. Ime mi je Ana . . .

Oskrbnica in družabnica sem pri stari gospe. In . . . in . . . gledam>

kako to vse gre in tee naprej, in ... in mislim, da bi mi bilo

práv, e bi imela svoje Ijudi: tako . . . moža, otroke. Zato sem

hodila v cerkev in mnogo molila . . . zlasti k sv. Antonu, ker pravijo,

da je on priprošnjik za také rei. Saj to, upam, veste . . . Molila

sem však dan po en rožni venec in pred godom sv. Antona po

tri na dan. Tudi sem povedala vse to spovedniku in rekli so tako

:

Kdor si želi, ali katera si želi poštenega zakonskega življenja, ta se

ne pregreši. Potem sem kúpila majhno sohico sv. Antona, da sem

ga imela tudi doma v svoji izbi. Nosila sem mu nageljne domov.

Danes je bilo jako lepo in postavila sem ga na okno, da bi bil

tudi on deležen solnca. Okno je bilo odprto, in ker si ne vem

razložiti, kako je bilo mogoe, da je pádel z okna, se mi dozdeva,

kot da je udež . . . da!

Ana neha in on se guga tik nje poasi sem in tja. Gleda v

tla, posluša in se prijazno smehlja. Dolgo potem, ko je ona že

konala, dvigne glavo, smeje se in kima.

— Ta je dobra! eprav nisem posebno gore vernik, a ta

sveta prigodba mi je le vše.

— Oh, se prestraší Ana, koliko je pa ura? Mudi se mi, to

bo spet doma nepotrebnih besed

!

— A je sitna . . . tista tvoja babura?

— Gospa, popravi strahoma Ana. Stará je, to je.

— No, pravi on, pa se daj še kaj videti!

Ponuja ji léno roko in ji gleda pozorno v obraz.

— Kje? vpraša ona.

— No, recimo za zdaj: pojutranjem ravno tukaj.

Ana odhaja, on gleda za njo in kima.

— Visoka je in postavna . . . mora biti jako zdravá!

(Konec prihodnji.)
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Marko Petrovi:

Na vlaku.

Vkupc tretjega razreda za nekadilce sta stopila dva gospoda.

Prvi je širokople, visok mož s sivkastimi kratkimi lasnii,

košatimi brki, topim nosom in zlatimi oali, drugi je suh, gladko

obrit, ima odprt bel ovratnik in srajco s trdimi prsmi.

Ob oknu se stiska v kot in v rožnat pled mlada in jako ele-

gantná dáma. Ko zagleda oba tujca, se zdrami iz misii in pregleda

od vrhá do tal drugega za drugim. Njene oi so veliké, obraz bel,

soen, ústne zdravé, polne in rdee. Noge ima prekrižane in sredi

razporka na levi stráni gleda na piano okrogel in moen gleženj,

skrit v javo nogavico. Da dá prostora gospodoma, se pomakne tesno

k steni in razkriža noge. Okroglo in krepko levo koleno zdrsne z

desnega in utone v rjavem krilu.

— Prosim sedite, kakor vam je prijetneje, pravi pleati gospod

in ji sede nasproti. Pri tem pogleda na soseda in se pomudi z

omi zlasti na njegovem velikem in podolgovatem uhlju, ki je rjav

in tenak, kakor bi bil iz usnja.

— Prosim, pravi dáma in tudi tujec se oglasi : Prosim.

Vlak se premika dalje in poenja polagoma drdrati z veliko

hitrostjo. Drogovi brzojava, napeljanega ob vozni esti, se prika-

zujejo v naglih presledkih tako hitro in odlono, kakor bi sekali v

okna. Gozdovi onkraj polj se sucjo z bližnjimi konci, istotako se

vrste dolge njive pšenice in koruze. Kadar zanese tir med zaseke,

treska in ropoe od desne in leve, kakor bi loputale skale ob železje

stroja in vagónov.

Širokoplei gospod popravlja pod nosom košaté brke in ogle-

duje neprenehoma mlado damo. Vekrat se ozre na soseda, in pri

tem ga obide vselej neke posebne vrste neugodnost. Nekoliko

vstane, sede nazaj, pomaje se, kakor bi ga tišalo nekaj za ramo
ali za hrbtom. Naenkrat pocmoklja z jezikom in ustnicami in z

okroglo polno roko udari na lahko po napetih lilaah.

— Gospoda, pravi in naglo vstane, ali dovolíte, da se pred-

stavím? Jaz sem trgovec na debelo, Valentín Zor.

In vsi se predstavijo. Dáma je žena mestnega uitelja in se

pelje na Dunaj, dolgi popotnik je zastopnik neke veliké dunajské

továrne.

— Veste, zakaj sem se predstavil? vpraša Zor gospo.
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— Ne!
— Zaradi vas. Zaradi tega, da vam napravím laze poklôn.

Vi, gospa, imate oi, prelepe oi, po barvi také, kakor morje zjutraj.

— Dobro, pravi gospa in se smeja. In naenkrat pogleda na

uro, ki jo nosi na jermenu okoli levega zapestja, in se prestraší.

— Äli ne pridemo zdaj v tunel?

— Ha, ha, se smeje zastopnik, ni hudega ne bo. Saj smo

tije. e bi nameraval gospod sosed kak nápad, vas bom bránil

jaz, a e bi se predrznil jaz, vas reši on.

— Ne zaradi tega, pravi dáma. Jaz imam sploh od mladih

nog strah pred tuneli. Nekaj mi pride pod kožo in potem gomazi

po njej.

— Eh, meni trgovec, vi ste še malo doživeli. Nimate obitelji,

otrok, kaj?

— Dozdaj ne!

— A jaz ! Jaz imam ženo in deset otrok.

Zastopnik se odkrije in udari po kolenu.

— estitam, pravi, takih mož je treba domovini!

Da, deset, pravi trgovec in si misii: To je ena izmed najlepših

žensk, kar sem jih poznal v življenju. Te njene oi in potem postava

— to je že nekaj izrednega. No, in tunela se boji! Práv dobro.

—
• Prosim gospa, dovolíte mi še to : Ali se peljete k môžu ?

— Ne, od moža na Dunaj k teti.

— Hvala!

— Ali vi niste oženjeni, vpraša gospa zastopnika.

— Ne, nisem. Imel sem smolo. Seznanil sem se vekrat in

enkrat bi se bilo že skoro zgodilo.

— A zakaj se ni?

— Veste, pravi zastopnik, zame je kolínska voda pri ženski

nad vse. Moj nos, oprostite, je strašno natanen. Bil sem neko —
saj dovolíte — pri njej in konci prstov, so ji dišali — oprostite —
nekoliko po prikuhi.

Trgovec premišlja o možnosti, da bi se peljal tudi on na Dunaj,

tam bi se dalo nekaj ukreniti. On dela za rodbino, skrbi in hodi

in se vozí po kupíjí, zato zaslúži, da se enkrat po dolgíh letíh

malo razvedri in si oddahne od tega venega, vedno enakega truda.

Koliko ga stanejo samo siiiovi, koliko here, koliko so ga stali

zdravniki in babice. Dekle ima tri in vse tri — skoro bi dejal —
ne delajo drugega kakor peejo kruh. A drugi jedo, jedo ... in

tako. Kje so evlji, obleka, kje drugo ! lovek skrbi samo za druge,
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a njega samega, kakor da bi ne bilo. Herke plešejo, sinovi iniajo

svojo zabavo, a on le skrbi, zbira in se írudi, da je drugim dobro.

Pravica je, e more najti trenotek, kjer pozabi skrbi in si olajša

urico življenja.

Vlak naenkrat zapiska in dania se vsa zdrzne. Tunel, vzklikne.

— Le brez strahu, pravi zastopnik. AU naj sedem k vam?
— Ne, hvala!

Kaj je rekel, se vpraša trgovec, kaj je rekel? Gotovo tudi on

premišlja, kako bi se približal tej zdravi gospe, in mogoe je celo,

da se pelje na Dunaj. Izstopila bosta ponoi, iskala hotel in vozila

se bosta še prej skozi množico tunelov. A njega akajo doma

skrbi, jutri mora sklepati neke pogodbe — njegovo življenje je od

vraga. V delo je zakopan do vratu, peha se, kakor bi šlo za veno
življenje. In med tem se ne more iznebiti suhega živinorejca, ki

pride jutri na njegov dom. Suhec gleda vanj kakor iz kóta kupeja

in našteva vrline svojih volov.

Vlak drdra pod tunelom, trgovec iztegne nogo, postavi jo

vnovi in zdi se mu, da se dotika s kolenom dáme. Neka posebna

mladostna toplota mu polzi po nogi navzgor in v glavi mu diha

nekaj svežega, kakor bi ne bilo ve nobene brige nikjer, kot da bi

postalo vse jasno, isto, svetlo. AH bi se peljal na Dunaj, ali bi se

peljal, se vprašuje tihoma. V Litiji ga aká hlapec z vozom, ali ta

se lahko pelje brez njega domov. On ne izstopi, temve naroi

samo kondukterju, naj mu podaljša karto do Dunaja. Peljal bi se,

peljal -bi se, klie nekaj v njem in zlogi padajo natanno v šunke

drveega vláka.

Polagoma se zopet sveti in naenkrat plané v kupé dan. Trgovec

pogleda in vidi, da se je tišal s koncern kolena soseda. In to

ga razkai, da zamahne z roko in gleda za minuto skozi okno.

Ali je vse skupaj vredno, ali je vredno, se sprašuje in niežika z

omi za zlatookovanimi naoniki. To je trenotek, vse gre mimo
kakor— recimo — voz rdee nemške detelje, ki ga ne vidimo nikoli

ve. In med tem se ozre, vidi tik sebe soseda in ga ogleduje. Jako

se mu gabi njegovo dolgo in usnjato uho. Ta dolgopetnež, si misii,

se bo vozil do Dunaja. Zdaj vcinoma moli in se v mislih pripravlja

na pozneje kakor dijak na izpit. Zdaj iše pravih besed, da jih bo
izklepetal kasneje, ko jima napravi on sam prostor. Od Litije dalje

se prine cela ceremonija in doseže višek še morda pred Dunajem.
Zunaj je oblano, dolgoasno in vlažno. Dale sredi polj tee

bela cesta in po njej kima konj in vlee voz mrve. Po polju je
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raztresenih nekaj kmetic, ki cepe in se ozirajo za vlakom. Vse so

staré, grde in emerne.
— Ali imate vi še dale do tja, kamor ste namenjeni? vpraša

trgovec soseda.

— Še nekaj pota je, pravi zastopnik.

Skriva, si misii trgovec, on skriva; popolnoma gotovo je, da

se pelje z njo; poznamo také ptie po perju. In zdaj, vrag ga

vedi, ali je dobro pripravil svojo stvar, ali bo vlekel na dolgo in

široko, ali bo planil takoj na sredo. In v misii mu páde stavek,

kakor ga je slišal deklamirati pri svojih prijateljih: Naše življenje

žalostno je ! Zarijemo se v delo, naprtimo si na hrbet težke brente,

ki jih moramo nositi do groba, A drugi, glej ga, hodi legak in

sam, nima žene, nima desetih otrok, privoši si zabavo tukaj in

tam; ne aká ga jutri dopoldne živinorejec, naredi, kakor se mu
zdi, in vesel odbrunda.

Trgovec vzdahne in si stavi v mislih važno vprašanje: Cemu

živimo?

Nato gleda žalostno v živo in polno naroje lepe dáme in si

pobito odgovori : Živimo zato, da se žrtvujemo za druge!

Vsi mole, ali vlak že dri na postajo. Trgovec vzame svoj

koveg, vrze svršnik preko ráme, ne da nikomur roke in zamrmra

slabovoljno: Zbogom.

Ko gre preko prvega tira, zauje za scboj znan glas, ozre se

nehote in vidi zastopnika, ki vprašuje kondukterja.

— Koliko je še do Celja?

Trgovcu šili mahoma izpod brk izraz zadovoljstva in dobro-

hotno mežika.

— Torej v Celje se pclje, mrmra predse, torej v Celje ! To je

izvrstno

!

In ko sede v koleselj, ki ga aká pred postajo, si oddahnc

še enkrat.

— Torej ne na Dunaj! To je nepriakovano, to je izredno

ugodno!

In med drdranjem voza še vedno brunda:

— To je lepo, to je šlo jako po srci

!
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L. Pintar:

O krajnih imenih.

Ker torej slutim, da morda še marsikdo, kakor g. R. P., raz logov
za izpodbijanjc moje razlage práv laliko pogreša ter se práv

lahkoverno zadovolji z drugo razlago — seveda tudi brez raz-

logov, — tedaj morain jaz, e lioem popolnoma uveljaviti svojo

tolmabo, ko sem jo že pozitivno po možnosti uvrstil in podprl,

tudi z druge stráni uvrstiti in podpreti s tem, da z jasnimi razlogi

izpodbijem tiste druge razlage, ki pri lahkovernežih moji razlagi še

vedno verjetnost jemljo in veljavnost slabé. Ljudje so namre po

veini toliko lagotnega mišljenja, da rajši kar verjamejo prosti in

drzni trditvi, nego bi se le nekoliko potrudili za samolastno sodbo

in kritien ogled. Takim lagotnikom treba pokazati pot do motriša,

od koder se ima kritien ogled vršiti.

V drugem Ictniku Kresa (str. 640) je n. pr. trdil g. prof. Schei-

nigg, da se je Celovec (Klagenfurt) izcimil iz „Selovec". — Selovec

(Selloutz) je namre kraj v obini Tolsti vrh (Fettengupf) v Pli-

berškem okraju. To ime pa naj bi se izvajaio iz „selo" (Ansiedelung,

Wohnsitz, Ortschaft). Rcs prostá in drzna trditev! Da sta morda

Selovec, vas v Pliberškem okraju, in Celovec, glavno mesto Koroške,

enega in istega izvira, tému bi jaz ne oporekal ravno. Seveda bi

se pri tem ne skliceval na nemške oblike: Selo Zell, Suha

Zauchen, Sorica Zarz, Svitava Zwittau, Seln ica Zcllnitz itd., rajši

bi se morda ozrl na vsporednice sklenica polcg steklenica in posiati

namesto postlati (aufbetten) in snica namesto stenica (cimex), rajši

bi morda primerjal macesen (Lärclie), in sosen (Kiefer) kot analogijo

za Selovec in Celovec, ki sta oba slovenski imeni. Toda naj se

„selo" cimi in cimi, kolikor hoe, in poganja svoje odrastke, — jaz

je ne poznám možnosti, da bi se iz njega izcimil „selovec", kajti

tudi cimljenje besed ni kar ad libitum, ampak ima svoje posebne

zákone, ki jili mora anatom v jezikoslovju kolikor toliko poznati, e
hoe z uspehom vršiti svoje razlage.

Selo je že samo na sebi krajno inic. Na Kranjskem samo jili

je gotovo kakih trideset krajev s tem imcnom ali pa šc ve. Ob
teh razmerah pa, da je selo (Ortschaft) že ob sebi krajnoimcnski

pojem, si ni lahko misliti povoda za nadaijnjo derivacijo krajnih

imen iz njega izvedenih preko pridevnikov. Tako nesmiselno se mi

to zdi, kakor e bi iz Icglo (Nest) hoteli izbrskati šc kak • leglovec,
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ali iz stalo (Basis) še kak ^^stalovec. — Pa poznamo derivacije iz

selo, pa ne preko pridevnikov deriviranih, ampak naravnost iz samo-

stalniškega debla izpeljane. Z lokalnim sufiksom „-iše" dobimo iz

selo „seliše", z deminutivnim sufiksom „bce" pa „selce" (majhno

selo). Izkrajnoimenski pridevniki pa se tvorijo s sufiksom „-ski",

torej iz selo selski, iz selce selški in iz seliše seliški. Seveda se

tvorijo izkrajnoimenski pridevniki tudi s sufiksom „-en" (-lhl), —
toda pomniti je, da e krajnoimenski pridevnik zopet posubstan-

tivimo, s tem ne dobimo morda krajnega imena, ampak osebno ime

stanovnika na tistem kraju. e iz krajnih imen Globel, Gora, Hrib,

Klanec, Suhi dol i. t. d. s sufiksom „-en" izvedem pridevnik, pa

ga s sufiksom „-ik" posubstantivim, tedaj dobim stanovniško ime

(hišno ime ali priimek tamošnjega nastanjenca): Globclnik, Gornik,

Hribrnik, Klannik, Suhodolnik itd. Krajnoimenski pridevniki na „-ski"

se pa posubstantivljajo na stanovniška imena s sufiksom „-jak", da

dobimo iz obeh sufiksov (sk -f jak) naglašeno „-šak", nenaglašeno

„šék", v gorenjšini „šek", n. pr. iz krajnih imen Dol, Rov, Jama,

Slap, Vranj dobimo preko pridevnikov dolski, rovski, jamski, slapski,

vranjski stanovniška imena: Dolšák (Dóvšek), Rovšek, Jamšek,

Slapšak, Vranjšek i. t. d. Pa pa dobimo krajno ime, e iz imena

stvari, ki se na kakem kraju nahaja, preko pridevnika na „-én"

(-bH'b) napravimo samostalnik n. pr. Kamnik, Kremenik (Kieselbruch),

Pešenik, Pešenica (Sandgrube), Ribnik (Fischteich), Ribnica (voda),

Rakovník (Krcbsbach), Rakovnica (Krebswasser), Slapnik, Slapnica,

Sopotnik, Sopotnica (Bach mit Wasseríall), Hrastnik, Cernik, Svibnik,

Resnica, Resnik (Hiigel mit Heidekraut), Smrcnik i.t. d. Pri drevesnih

(rastlinskih) imenih pa izvajamo krajná imena tudi preko pridevnikov

na „-ov" s sufiksom „-ec", kakor je bilo že vekrat povedano. —
Toda proti tému, da bi iz krajnih imen preko raznih pridevnikov

izvajali zopet nová krajná imena, imam pa svoje naelne pomisleke,

kajti kar se iz krajnega imena preko dotinega pridevnika izvede,

mora vendar biti s krajnim imenom samim v raznierju zavisnosti,

tedaj ne zopet kraj, ampak kak nov, tega kraja se tikajo pojem. Iz

hiša s posubstantivljenjem pridevnika hišen dobimo raznih samostal-

nikov, ki pa ne pomenijo morda hiši podobnih prostorov (krajev),

ampak le stvari in osebe, ki so s hišo v kaki zvezi ali dotiki, n. pr.

hišna (dekla) Stubenmädchen, hišnica (oskrbnica) Schaffnerin, hišnik

(oskrbnik) Hausmeister, hišnína (hišni davek) Hausklassensteuer. Pa
pa dobimo direktno iz hiša brez pridevnikovega posredovanja n. pr.

z augmentativnim sufiksom „-ina" obliko „hišína" (prostorna hiša),
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Z zaniljivo priponko „-ura" prezirno obliko „hišura" (elendes Haus),

z deminutivnimi sufiksi „-ka, -ica" zopet „hiška, hišica" (Häuschen)

in z lokalnim sufiksom „-íše" hišiše (Bauarea íur ein Haus). To
pa so prostornine, skratka lokálni pojmi. Da pa ne bi kdo mislil,

da hoem poleg navedenega teoretinega pravila, da se iz krajnih

imen s posredovanjem njihovih pridevnikov praviloma ne izvajajo

krajná imena, vedomá in na celem utajiti vsako tako obliko, tedaj

sem primoran navesti jih nckaj seveda s pripombo, da omenjenega

pravila ravno ne tangirajo posebno in da so videti prej kot mlahave

izjeme nego kot trdne rastike umoslovnega pravila, ali pa zahtevajo

svojo posebno razlago. e ima torej Pleteršnik (I, 234) obliko „gor-

níca", tedaj ta ne pomeni práv toliko kot gorica (krajno ime!),

ampak le približno, eš to je posestvo ali kmetija na gori, delež v

vinski gorici, kakor bi bila n. pr. dolnica delež (njiva, senožet)

v dolu ali porebrnica njiva na porebri ali moilnik trávnik na mo-

ilu i. t, d. e ima Pleteršnik (II, 749) obliko „vasnica", tedaj ta

ne pomeni práv toliko kot vas ali deminutivum vasica z lokalnim

pojmom, ampak le toliko kot iz ene vaši obstojea obina, kot so-

seska v politinoupravnem smislu obsegajoa eno vas, vasna ali

selska obina poleg trških ali mestnih obin. Tudi krajno ime

„selnica" poznamo, n. pr. Selnica na Dravi (Zellnitz an der Drau)

in Selnica na Muri (Zellnitz an der Mur) obe v Mariborskem okraju,,

pa Sevnica (Lichtenwald) v politinem okraju Breškem, toda tisto

pa še ni dognano, da je práv gotovo izvajati ta krajná imena iz

selo (Wohnsitz). Naši slovarji poznajo tudi samostalnik „sel, selí, f."

in pa „sev, seví, f." (die Saat, das Getreide) in kakor imamo iz

tráva trávnik (Grasboden = Wiese), iz rcsa (Heidekraut) resnik (Hei-

deland, ericetum), iz vrati (Rainfarnkraut, tanacetum) vratinica

(Rainfarnheide), iz praprot (Farnkraut) praprotnica (Farnboden), iz

lo (Binse) lonik in lonica (Binsicht) i. t. d., práv tako imamo
laliko tudi iz „sel", oziroma „sev" po isti derivaciji krajno ime Sel-

nica ali Sevnica (Saatland, Ackerboden). Pa recimo, — posito sed

non concesso — da bi bilo Selnica mogoe izvajati iz „selo", tedaj

bi iz tega še vedno ne smeli sklepati, da je tudi mogoe Sclovec

izvajati iz „selo". — Samostalniki na „-lo" sc namrc ne adjekti-

virajo s sufiksom „-ov", pa pa s sufiksom „-On" (mu.), „selo" samo
pa po sedanji rabi celo le s sufiksom „-ski", dasiravno je staroslo-

venšina poleg c.n.cin. rabila še tudi cc.ii.m.. — "Selov, '^selova

"•selovo je tedaj popolnoma izkljuena oblika, torej tudi *Selovec

(Wohnsitz, Weilcr) docela nemogo. Iz pcrilo (Waschplatz) in belilo
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(Bleichplatz) in poivalo (Raststätte) imamo sicer perilnica (Wasch-

kiiche), perilnik (Waschblock), belilnica (Bleichanstalí), poivalnik

(Raststein), nikakor in po nobeni ceni pa ne: -perilovec, "belilovec,

"poivalovec. Koloi^ec (Gerlach) in Jelovec (Tannacii) ni morda

od kolo (Rad; Valv. XI, 181) in jelo (Speise), ampak od kol (Seíz-

holz, Setzling) in jela (Tanne); od srednjega spola samostalnikov

„kolo" in „jedilo" pa izvajamo preko pridevnikov na -en izraze sa-

mokolnica (Schiebkarren) in jedilnica (Speisezimmer). Od koprivec

(Zirbel) oziroma kopriva (Nessel) imamo krajná imena Koprivnik in

Koprivnica, pa bi kakor iz drevesnega imena tudí lahko izvajali ko-

privovec ali koprivov gozd (das Zirmach), dasi v resnici rabimo

koprivovec samo za bievnik iz koprivovega lesa izstružen.

Sufiks „-ov" slúži v slovenšini za adjektiviranje samostalnikov,

to se pravi, izvaja iz samostalnikov dotine pridevnike in sicer na-

pravlja iz imen živih bitij moškega spola posesivne ali svojilne pri-

devnike, na pr. bratova hiša, oetov klobúk, jeleov rog,

o slova senca, — iz imen neživili bitij, zlasti iz drevesnih, pa snovne

ali tvarinske pridevnike, na pr. leskov a palica, brinov grm,

smrekov hlod, trstova pišal i. t. d. Iz íeh pridevnikov se pa z

drugimi sufiksi, ki substantivirajo, dajo izvajati zopet samostalniki,

n. pr. iz svojilnih pridevnikov: banovi vojniki so banovci, begovi

podložniki so begovci in hercegovi Ijudje so hercegovci, kakor je

njegova pokrajina hercegovina. Podobná imena so: Milojevci, Pe-

trovci, Vinkovci, Vukovci, Jakovljevci, Karlovci, knezovina in kne-

ževina, kraljevina, carjevina, oevina i. t. d. -- Iz snovnih pridev-

nikov izvajamo n. pr. imena raznih sokov in sadjevcev: jagodov

odcejek je jagodovec, brinov žganec je brinovec, slivova žganica je

slivovka ali slivovica, kutnov sir je kutnovec, hrušev most je hruševec

ali hruškovec in hruševa voda je hruševica ali hruševka, tepkovec

(Mostbirnwein) i. t. d. Iz snovnih pridevnikov imamo tudi imena

raznih palic in oklestkov : leskov ali drobovitov prot je leskovec ali

drobovitovec, brezová šiba je brezovka ali brezovaa in trnova palica

trnovaa ali trnovka. Iz snovnih pridevnikov drevesnih in rastlinskih

imen pa imamo naposled imena raznih grmov in gozdiev, raznega

lesovja in hostja — in taká imena práv naravno služijo kot krajná

imena za tiste prostore, na kterih také vrste les ali hosta raste.

Bezgovec je lahko iz bezgovih jagod napravljena ežana ali sok

(Holundermus) ali iztisnjena pijaa (Holunderwein), pa ravno tako

posamen bezgov grm (Holunderstrauch) ali pa veja skupina takih

grmov t. j. bezgovje (Holundergesträuch). Pri vseh teh imenih je
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podstava snovni pridevnik bezgov, bezgova, bezgovo. — Iz snovnih

pridevnikov rastlinskih imen izvedena krajná imena so zelo mno-

govrstna, deloma moškega, deloma ženskega spola, kakor si pa v

mislih dostavljamo: grm, gozd, les, log ali pa gošava, hosta, suma;

tudi grmovja srednjega spola je med temi imeni nekaj, n. pr. bez-

govje, brezovje, jelovje, vrbovje, vrbovo i. t. d. Primeri Hruševo
pri Dobrovi in Vrbovo pri Ilirski bistrici.

Izvajanje Selovca iz „selo" smo torej odklonili in priznali, da

bi Litegnil prej biti soroden s Celovcem ali Stvolovcem t. j. stvolovim

grmovjem. e vzamem krajná imena : Slinovce v Kostanjeviški

obini in Slinovec v obini Raka pa Slinovke pri Ponikvah v obini

Vélika dolina, — tedaj mi ne hodi na misel, da bi jih morda izvajal

iz slina (Speichel), ker bi si pa pri tem ne mogel misliti práv no-

bene zveze. e pa pomislim na smrlin (Wachholder) in smrlinovcc

(srn rl in o v grm ali pa cel s smrlinjem porasten holm), se mi takoj

ponuja konjektura: slina iz stvolina ali cvolina (Wasserschierling),

torej '^slinov = *cvolinov, kakor Clouc (Slouc) iz Stvolouc. Potem-

takem bi bil Slinovec po pomenu isto, kakor Trebelnik v Sveto-

kriški obini ali Trebelévo v Liíijskem okraju — kot navadno ape-

lativno nazivalo bi bil cvolinovec (das Schierlingsstaudach) stvolinovo

grmovje, stvolinje, cmolje, Slinavec (Geiferbart) je osebno ime, ne

pa krajno! — Med osebnimi in krajnimi imeni je pa treba držati

trdno mejo, kajti tu ni nobenega „qui pro quo", — kakor bi nam
nekateri radi natvezli. Práv zaradi tega je namre ncmogoe Celovec

izvajati iz cviliti, ker je Celovec krajno ime, iz cviliti pa dobim

le osebno ime in sicer direktno iz glagola nomen agentis „c vi-

li vec" (Winselei), iz pridevnika "cviljav pa posubstantivljeno obliko

„cviljávec. Tega ,qui pro quo', da bi se osebno ime kar meni

ni tebi ni lahko porabilo tudi za krajno, tega jaz ne morem tako

gladko pojmiti. e torej nájdem dve enaki obliki za dva razlina

sluaja, si bom morda lahko obe obliki enako razlagal, pa za však

sluaj posebej, ne pa da bi eno razlago kar celotno na drug primer

prenesel, eš osebno ime slúži ob enem za krajno. Nein, so darf

keine Ortsnamenetymologie gemacht werden. — — Kakor se n. pr.

s pelinovim sokom ogrenjeno vino v katerem se je pelin namakal,

imenuje pelinovec (Wermutwein), tako imenujemo tudi iz brinovih

jagod kuhano žganje brinovec. Imamo pa tudi n. pr. v Mirnski

obini Brinjevec in pri Zloganjah v Škocjanski obini iz štirih hiš

obstojeo sosesko Brinovec. Mislim pa, da nikomur ne pride na

misel, da bi takole razlagal ta krajná imena, eš v tem zakotju
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kuhajo brinovec in po njem se tému zakotnemu kraju tudi pravi

Brinovec. Jaz vsaj si bom rajši mislil, da je to zaselje bilo prvotno

práv brinovo grmovje ali z brinjem porasten kraj. — Lastni imeni

Jamnik in Javornik n. pr, se nahajata v obojni rabi i kot osebni

imeni ali priimka, pa i kot krajni imeni, — toda razlaga ne bo

mogla biti v obeh primerih enaka. — Krajni imeni Jamnik in Ja-

vornik si bom razlagal iz s plo sni h apelativnih imen, iz jam (Ulme)

ali jama (Grube) in iz javor (Ahorn), tedaj je jamnik ali jamen gozdi

(ulmetum, ulmarium) od jam t. j. brest, slino kot hrastnik, dobnik,

jelnik, srobotnik, svibnik (Kornelkirschengebiisch) i. t. d. — ali pa

jamnat kraj, ki je poln jam ali kraških, ali rudoslednih in rudo-

rovnih, ali lisijih, ali voljih, ali jazbin i. t. d. — in javornik je

javorov gozdi (Ahornwald). — Priimka Jamnik in Javornik si bom

pa razlagal iz lastni h (krajnih) imen. Pri Plešah v Dobrunjski

obini se nahaja kraj Jama, pa imamo še tudi drugod krajev tega

imena n. pr. pri Dvoru, pri Maviah, v Šmihel-Stopiški obini itd.

— in v isti Dobrunjski obini se nahaja tudi kraj z imenom Javor.

Od takih krajnih imen se pa izvajajo dotini priímki, n. pr. Jamnik,

posestnik na Jami, in Javornik, nastanjenec na Javoru, Podgornik

iz Podgore, Podlipnik iz Podlipe, Podobnik namesto Poddobnik iz

Pudoba ali Poddoba (Pudob je v obini Stari trg pri Ložu, podobno

pa Unteraichen v Nekarskem okrožju na Virtemberškem), Laznik je

v Lazu, Zalaznik za Lazom, Brdnik na Brdu, Zabrdnik za Brdom

i. t. d. Iz splošnega apelativnega imena praprot (Farnkraut) dobimo

s sufiksom „-en" pridevnik praproten, praprotna, praprotno, ki se

dá z raznimi priponkami posubstantiviti n. pr. praprotna gmajna =
praprotnica (Farnboden), kakor je vresnica (Heideland) z vresjem

porastena planjava. ahko bi pa tudi posubstantivili oba primera na

moške samostalnike : vresnik, z vresjem porasten gri, in praprotnik,

s praprotjo porasten delež. Primeri steljnik (Streuwald), drvnik ali

drvoš (Hauwald), golnik (Heisterwald), trávnik (Grasboden), zelnik

(Krautgarten) i. t. d. — e pa vzamem sedaj v presojo znani priimek

Praprotnik, tedaj me ne mie , da bi razlagal s praprotni kosec

(Farnmähder) ali praprotni znášavec (praprotni grablji), ozri se bom

rajši po krajnih imenih, kakor so n. pr. Praprot v obini Vinji vrh

na rnomaljskem, Praprotna polica v Šenurski obini, Praprotno

brdo pri Rovtah — in substantivno rabljeni neutrum pridevnika:

Prapretno pri Radeah, Praprotno pri Sv. Tomažu v Selški dolini,

za Kalom pri Bistriici in Sv. Primoža pri Županjih njivah v Kam-

niškem okraju i. t. d. — Po takih krajnih imenih se bom rajši ozrl
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ter poreem: Praprotnik je nastanjenec na Praprotnem, kakor je

Ravnik nastanjenec na Ravni, na Ravnem, na Ravnali, v Ravnem
dolu i. t. d. ali Gornik na Gori, Hribernik na Hribu, Jezernik ob

Jezeru, Klannik na Klancu i. t. d. — e je pa Ravnik sam krajno

ime (ebener Platz, Bergtafel), tedaj je od todi stanovniški priimek

Ravnikar, kakor od Dobnik (quercetum) Dobnikar ali Dobnian, od

Ribnik (piscina) Ribnikar, od Jelnik (Tannenwald) Jevnikar, od Viš-

njik (Weichselwald) Višnjikar. Prašnikar je stanovniški priimek od

krajnega imena Prašnik pri Križatah v Kamniškem okraju. e je

präšnica njiva v pralii (Brachacker), tedaj je seveda präšnik isto,

samo da je pridevnik posubstantivljen na masculinum, t. j. trávnik

v prahi, opušena njiva, ki je sedaj trávnik, pašnik ali ledina. —
Res je, da vláda neko vzajemno razmerje med krajnimi imeni in

priimki dotinih stanovnikov, da je mogoe eno iz drnzega po pre-

ciznih pravilih izvajati, nikakor pa ne gre, da bi eno z drugim

zamenjavali in ustvarjali nekak nenaraven „qui pro quo". Zavetnik

pri Senaboru na Vipavskem je zaveten kraj (windsicherer Ort), torej

krajno ime ; zavetnik ali odvetnik t. j. zagovornik, branitelj, je pa

osebno ime, — toda med obema ni nobenega vzajemnega razmerja,

e tudi oba dajeta závet in varstvo, prvi pred vetrom in burjo, a

drugi pred obdolžbo in zatožbo. Še popolnoma razlinega izvira

sta in však „qui pro quo" je izkljuen. Pôvod ternu, da povdarjam

sicer vzajemno dotiko med krajnimi in osebnimi imeni, na drugi

stráni pa vendar naglašam, da naravno razmerje nikakor ne dá, da

bi se kraj poosebil ali oseba pokrajila, kajti oseba ni kraj in kraj

ne oseba, kakor po pojnm ne, tako tudi po imenu ne pôvod

tému naglašanju je dalo zaudeno Scheiniggovo vprašanje (Arch. f.

si. Phil. XXVII, 148): „Warum sollte denn nicht der Name einer

Person zur Bezeichnung eines Ortes dienen? Es ist doch nicht

nôthig, hier auf die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen

hinzuweisen". — Izvajanje krajnih imen i z osebnih, ki ga seveda

nihe ne perhorescira, je vse kaj druzega nego direktno uporab-

Ijanjc osebnih imen za zaznamovanje krajev. To krivo razumenje

se pa naslanja na Miklošieve besede, ki jih najdemo v Denk-

schriften der philos.-histor. Klasse XIV, 6: „Unveränderte Personen-

namen (ohne Sufíix) bezeichnen Orte m e ist im Plurál, seltener

im Singulár". — Za slovenšino bi jaz navedeno Miklošievo pravilo

rajši tako formuliral, da osebna imena v množini lahko rabijo za

zaznamovanje krajev le z ozirom na to, da govore o osebah, ki

so na kakem kraju naseljene, mislimo na kraj, na ktercm so se
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naselile. — Taká stanovniška imena v m n o ži n i, ki služijo name-

stovalno kot krajná imena, so n. pr. : Blae, Gorje, Borovlje, Sreje,

Podravlje, Podgorje i. t. d. namesto; Blaane, Gorjane, Borovljane,

Srejane, Podravljane, Podgorjane — s sufiksom „-janin" iz pravih

krajnih imen proizvedena. — Govorjenja je bilo o njih že mnogo.

Dalje spadajo sem rázna pripadniška imena s sufiksom „-éc" izve-

dena deloma iz svojilnih pridevnikov osebnih imen: Radoslavci,

Dragotinci, Bodislavci, Branoslavci — in Banovci, Ilijašovci, Ivanj-

šovci, Križovci, Logarovci. Dalje rázna metronymina in patrony-

mina imena s sufiksom „-i" : Adlešii, Doblii, Drašii, Vidošii itd.

— Pa tudi še drugih takih skupin je najti n. pr. na „-ar" : Kozarji

(pri Dobrovi), Brezovarji (pri Javoru v Dobrunjski obini), Kozarji,

Logarji, Lužarji, Vintarji (v Velikolaški okolici), — dalje: Praznike,

Janeže, Levstike, Zadnike, Šurke ; Boštetje, Štrletje, Kržeti i. t. d. —
Osebnih imen brez sufiksa v singuláru rabljenih za krajno ime

pa po mojem mnenju v slovenšini pa ne bo lahko najti. — Ome-

njena Miklošieva trditev se mi vkljub omejilnemu dostavku —
oziroma práv zaradi tega dostavka „seltener im Singulár" vendar

za slovenšino vidi preobsežna. In e Mikloši na navedenem mestu

za srbšino navaja vzglede : Vláh, Ková, Zajar, Zlatar, Sedlár,

Sokolar kot krajná imena (sind beizuzählen), ga sicer ne znám

zavrniti, samo uditi se morem ternu nenaravnemu pojavu.

e torej itam pri Ivekovi- Brozu (I, 570): Kovái m. pi. s

citátom „te je šalje u Kovae ravne", mi je to razumljivo; toda

singulara s citátom „Pokupi mi po ravnu Kovau pet stotina

silnih Kovaana" pa ne morem razumeti. — Imamo sicer tudi v slo-

venšini singuláre Logar, Lužar i. t. d., toda pri teh imenih nimamo

vtisa, da je govor o kraju, ampak o osebi, ki je tam nastanjena.

Zato tudi ne rabimo navadnih lokalnih predlogov „v, na" oziroma

„iz, z", ampak pravimo: kam? k Logarju, k Lužarju, do Logarja,

do Lužarja — kje? pri Logarju, pri Lužarju — od kod? od Logarja,

od Lužarja. Morda je v srbohrvašini to zamembo nekoliko po-

spešila raba predloga „u" z genetivom za naš „pri" z mestnikom

n. pr. u Boga, u cára, u Jovana = pri Bogu, pri aru, pri Jovanu itd.

Nam je torej krajno ime le Log, Luža, namestovalno tudi Logarji,

Lužarji, toda singulár Logar, Lužar obutimo le kot navadno hišno

ali stanovniško ime. Stvar bi bila prcmisleka vredna. —

x
„I,jiiblj.inski zvon" XXXIV. 1914. 11. 33
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Karel Dolenc

rtice.

2. Ob oknu.
v
Cudno ! Kadarkoli pokopavain mlado bitje, „cvetko, zlomljeno v

najlepšem cvetu", vsakikrat mi oživi pred duhom priprost

prizor izza mladih dni.

Bil sem dijak nižje gimnazije v Ptuju. Stanoval sem pod

onimi dolgimi kritimi štepnicami, ki vodijo kakor Icscn tunel iz

mesta gor k visokemu, mogonemu podzidju, ki sloni na njcm

grád, star, mraen v svoji starosti in osamelosti, sanjajo na líribu

mirno in mtvo kakor zaklet kraljevi.

Tedanji oskrbnik je bil Slovenec, star, astitljiv gospod. Však

dan sem ga videl po obedu iti mimo nas. V „italnico" je šel.

Stopal je poasi, previdno po poševni ulici, tlakovani z okroglim

kamenjem, že povsem oglajenim od mnogih evljev.

Zanimalo me je na starem gospodu posebno, da je še nosil

visoki „Vatermôrder". Pol suhili, a zdravo-rdeih in vedno skrbno

obritih lic se mu je skrivalo med onimi dolgimi belimi uhlji.

Kakor varuhi tistih krasnih kraljiin v pravljicah se mi je zdel

stari oskrbnik. Ves grád, ta ogromni, stoletni velikán, poln nam

neznanih základov, poln neštetih skrivnosti, je v njegovi oblasti.

Vzame kljue, veliké kakor otroška roka, pa gre od sobe do sobe,

od ogromnili soban do soban, dol v temne, vlažne jee gre in jih

pregleda vse z njihovimi stoletnimi bajnimi krasotami, z neštetimi

njihovimi skrivnostmi, sanjajoimi v vseh kotili, skritili v polmranih

hodnikili, prežeih v vlažnih, plesnivih jeah, kjer noga na však

korak zadene ob loveško okostje . . .

Kdo mu ne bi zavidal?

Bil je že leta vdovec. Živel mu je le sin-edinec. V veliki slo-

venskí trgovini spodaj na Velikem trgu je bil v službi.

Nenadoma pa mu je ta edinec zbolel. Lotila se ga je nagla

jetika.

S soutjem sem ogledoval v tem asu oskrbnika. Obraz se mu
je zdaj pogrezal še globlje med one bele, trdc peruti. Še poasneje

je stopal zdaj dol po grapavi ulici. Zdelo se mi je, da se mu roka

s palico mono trese. Negotovo je postavljal palico na kamenje,

kakor da bi oi ne razloevale jasne poti, in bi jo s palico iskal.
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V dveh mesecih je jetika razjcdla sinú pljua, mu izpila mlado
življenje. Neko jutro smo zvedeli, da je ponoi ugasnil.

S udnim, sveanim in skoro tesnim ustvom sem vstopil v

prizemsko grajsko sobo, kjer je ležal mrli. Ogromen obok se je

povezal nizko nad oder. Oko je kar videlo in utilo, kako težo da

nosi nad seboj, kako da vzdihuje pod tem velikanskim bremenom.

Zdelo se mi je, da grozni obok, debel pa metre, kar duši pod

seboj tiho spavajoega mladenia, v poltemi rumeno goree svee,

ves ta gozd cvetja in vencev na odrú in ob odrú . . .

Po pogrebu sta me gnala nemirna radovednost in tiho soutje

gor pod grád, kjer se izvije pot iz tunela in se nad vinogradi tesno

oprijemlje ogromnega obzidja; dol proti mestu je zagrajena.

Ozrl sem se v višino. Naglo sem snel klobúk v pozdrav. Menda
še nikoli nisem pozdravil starega gospoda s takim spoštovanjem

kakor tisti veer.

Stal je ob oknu v žalni obleki s snežnobelim robcem v roki.

Strmel je cez mestne strehe, ležee globoko spodaj, tja prek na

Ptujsko polje, ravno kakor z ravnilom potegnjena rta, V daljavi

je ravno zahajalo solnce. Njegovi žarki so se vpirali v grajska okna,

da so blestela, kakor bi gorela z belkastim, drhteim plameom.
Moral je zaslišati moje korake, zakaj v hipu se je sklonil

nekoliko iz okna. Z roko mi je zamahnil v odzdrav.

In kakor bi ga zdravo mlado življenje, ki ga je zri pod seboj,

še jasneje spomnilo bridke izgube, si je zakril lice z obema rokama.

Jaz pa, trinajstleten, neroden fánt, sem stal spodaj kakor vkopan

v zemljo in sem strmel gor v plakajoega oeta. Bilo mi je, da kar

vidim, kako mu med prsti vro solze in padajo dol na mrano, brez-

utno zidovje. A glej, židovi mole; moli smrt, ki mu je zlomila

cvetko v najlepšem cvetu, edino, z vsem srcem Ijubljeno; moli nad

grádom in nad svetom v venost, ki je vzela mlado dušo v svoj

dom — meni pa je drhtelo srce, oi so se mi ovlažile . . .

Kadarkoli polagam v grob bitje, strto v najlepšem cvetu, za-

zrcm v dúhu jokajoega starka ob grajskem oknu . . .

Nedelja. Popoldne smo pokopali v sosedni župniji mladcga

medicinca. V cvetu življenja, v edenindvajsetem letu ga je pokosila

smrt. Tudi ena onih „cvetk, zlomljenih v najlepšem cvetu".

Slonim ob oknu. Popoldne je nalahko dežcvalo. Proti veeru

se je zjasnilo, zdaj je udežna no, no kakor v jutrovskih bajkah.

33*
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Posluhni! uj, kako iz zemlje kipi hrepenenje. Kakor vroa
molitev se dviga v višave. Nebo, neskonno visoko, krásno, kakor

napravljeno za najlepší praznik, kakor ženin za poroko , strmi

navzdol s tisoerimi blesteimi omi. Iz vsakega oesa drhti hrepe-

nenje, vsakemu se kar vidi, da se ne more nagledati krasote ne-

veste, akajoe in drhtee v neskonni daljavi. Tiha govorica sc

ziblje skozi sanjajoo venost, skrivnostna, kakor drlitenje strune,

ki se ji pravkar bliža umetnikova roka, sladká, kakor sen nevestin,

lepa, kakor spev korov kerubinskih, hrepenea, kakor oi oseninajst-

letnih deklic . . .

Srce drhti ob teh udovitih, zemljanu nerazumljivih zvokih,

ki jih bolj sluti duša, nego sliši in cuti uho.

„Kako udovita no, polna nedoumljivega, neizrazljivega bla-

ženstva! A v hiši staršev rnladega mrlia — kako tcirina, morca
žalost mora vladati tam nocoj!"

Skozi srce mi zadrhti težko in bolestno.

uj, kratek klic páde nenadoma v nono svetiše, v posvecno

tišino. Tože, prete, strahoten vzkrik. Klic kraljice noci, roparice,

znanilke smrti, sove. Klie li nezvestega druga? Ali joka tako stra-

hotno po ugrabljenih mladiih? Morda je planiia na plen in ga

neusmiljeno mesari s kremplji ali kljunom? Zraven pa poje pescni

divjega zmagoslavja krvolona kraljica noci, veliká roparica. Ali

znani smrt? Komu, komu?
Spet mir, tisina, da slišim lastno, tiho misel . . .

uj, pod oknom se je odtrgala z lista kapljica. Koniaj slišno

je jeknila, ko je padla na klop pod drevesom. Gotovo se je vsa

razbila in razpršila.

„Koliko jih še zdrkne z listov tekom noci! Padejo na trdo

klop in se razbijejo, razprše v ni Štrknejo na zemljo, zcmlja jih

popije. Zadnje skoprne, ko zašije solnce. Ne morejo mu gledati v

blestee cblije. Od groze ginejo, izginejo.

Tako padamo mi z drevesa življenja, drug za drugim. Eni

zgodaj, komaj da se je življenje prielo, drugi v najlepšem cvetu,

tretji v krepki moci, etrti po dolgem življcnju. A padamo ncpre-

stano. Zadnji skoprne, ko zažari na sodni dan na nebu Solnce

sveta, Gospod v svoji asli in slávi.
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Josip Hrastar

:

Izza zadnjih dni.

I.

Okoli Jelovine so cvetele jablane in hruške v nepopisni lepoti.

Drevo pri drevesu v dolgih vrstah, na desno in levo, po sredi

in poez. Ves veliki vrt je kakor velikánska zeleno pogrnjena miza,

ki je na njej veša roka razpostavila ogromne šopke, rdekastobele,

s svilo preprežene, v visokih svetlorjavkastih in žoltih vazah. Ble-

stea svatovska miza v knežji dvorani, a nad njo zlat lestenec —
božje soince. V njega lúi se je kopala vsa daljna okolica, je rumenel

sicer rni gozd za Jelovino, sta blestela livada in log. V sei za

živahnim studencem je prepeval slavec, nad zelenim poljem je

vriskal visoko v zraku škrjanec, vsakoletni gost Jelovanovih pro-

stranih njiv. Nenavadno lep in bleste je bil tisto leto majnik v tem

skritem kotiku naše lepe domovine.

Nedelja je bila. Jelovanov Francelj je stopal živahno po poti

med njivami in travniki proti etrt ure oddaljeni vaši. Njegov lepi

zagoreli obraz je žarel veselja do življenja, vsaka kretnja njegovcga

visokega in krepkega stasa je kázala, da se kopa njegova notranj-

šina v blaženstvu in srei. Naglo je hodil ; njegovo oko se je pri-

akujoe upiralo v daljavo ez njive in travnike, tja proti róbu

nasprotnega gozda, kjer je v jutranjem solncu rumenela navzdol se

vijoa pot, da so se že oddale natanno razloevale posamezne

grue Ijudi, prihajajoe iz višje ležeih stranskih vaši, hitee proti

župni cerkvi.

Na prvem križpotu je postal in si zasenil z roko oi. Práv

gori pod gozdnim robom se je prikázala vitka ženská postava. Kakor

bi plula po zraku je stopala lahko in naglo, komaj dotikajoa se

pešenih tal. Fränceljnu je zaelo srce burneje utripati, kri mu je

nagleje zakrožila po žilah. Naglo se je okrenil. Ako stopi nekoliko

hitreje, morata oba hkratu triti skupaj na drugem križpotju pod

vasjo. Še lepše so mu sedaj cvetele jablane in hruške v ozadju in

po obronkih, še svetleje in jasneje mu je sijalo solncc.

„Hitrejša si od pticc, Tinka. In lažja je tvoja hoja od njenega

poleta," jo je pozdravil in ji stisnil roko.

„Oh, vedno tako lepo govoriš, Francelj," je odgovorila in

zardela gori do gostih temnih las.
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Zasmcjal se je in jo potegnil za seboj, da mu je morala stopati

ob desnici. In tudi ona se je smejala, neprisiljeno, práv od srca.

Roko v roki sta hodila dalje. Bila sta sama, Ijudje so bili že

dale pred njima. Zaostajala sta, oba srena, da sta drug pri drugem.

„Ti si ue, Francelj. V mestu si hodil v šolo ve let in laliko

bi ti bilo dobiti za ženo bogato mestno gospodino. Pa si izbral

mene, ki nisem nikdar videla mestnih šol in ki nimam niesar

drugega, razen svojih rok in svoje Ijubezni do tebe. Vedno se

bojim, da ne bom zate dovolj znala in da se utegne tvoje srce do

mene ohladiti. Kako nesrena bi bila potem, si ne morcš misliti.

itala sem práv pred kratkim neko povest, ki se je zelo žalostno

konala práv zaradi tega, ker je bila med njo in njim v tem oziru

preveliká razlika. Oh, jaz bi umrla, Francelj!"

„Kako si brezpametno, dete," je vzkliknil in jo privil k scbi.

„Odkod naenkrat takšni pomisleki in emu? Tisti, ki si itala o njcni,

ni poznal pravé Ijubezni. Pravá Ijubezen je slepá in nemá, pravá

Ijubezen je nesebina in požrtvovalna, pravá Ijubezen ne pozná —

"

Oklenila se ga je še tesneje in ga prekinila.

„Ne bodi hud, Francelj! Vem, da si drugaen od drugiii, ne

zameri mi!"

Mole sta nadaljevala svojo pot. Tako svetla, tako neizreeno

Icpa kakor ta, se Tinki do tistikrat še ni zdela nobena nedelja.

Tik pod vasjo sta se razšla. Po maši je šla Tinka k teti na

skromno kosilo, a popoldne po náuku, ko so se Ijudje že razšli, jo

je Francelj akal za ogradom. In ko je prišla, sta zavila po samotni

daljši potí skozi gozd proti njenemu domu.

Bilo je že pozno, ko sta se loila na jasi vrhu hriba. Sredi

pota je Francelj hipoma obstal in glasno zavriskal. Zapadajoe

solnce je krvavo obsvetilo njegov razžarjeni obraz. Stresel je sun-

koma glavo, kakor bi se hotel siloma odkrižati neprijetne misii, ki

ga je bila napadla nenadno in zavratno. In je vnovi zavriskal. Toda

sedaj je bil njegov glas razkav in hripav, da se ga je ustrašil. Kakor

bi ga nekaj podilo, je drevil po najkrajših stezah proti domu, po-

zdravljajoemu ga veselo izmed zelenja in cvetja, iskreemu se v

zadnjih solnnih žarkih.

II.

Minilo je nekaj niesecev. Prešla sta pomlad in poletje, izginila

je otožnobogata jese in tudi zima je že izgubljala svoje strupcno

želo. Tuintam se je že pokazala trobentica pod brežino, je zažvižgal
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kos visoko v orehovem vrhu jutranji pozdrav vstajajoemu belemu

dnevu. Po hribih pa je še ležal debel sneg in mrzle veerné sape

so skelele do kosti.

Na nizkem ognjišu je sedela nekega veera Tinka. Bilo je že

precej pozno in borno kuhinjo je nerazlono razsveljevalo edino še

tlee poleno. V tem svitu so se še žalostneje rtali poedini kuhinjski

predmeti, kažoi svoje siromaštvo.

Tinka je jokala. Bila je sama doma in težke misii, ki so jo

muile že vse dolge mesece, ji tudi nocoj niso prizanašale. Dale
so blodile in blizu, práv blizu. In kolikor bližje so bile, toliko tesneje

in težje je postajalo njeno srce.

Nje desnica se je enakomerno dvigala in padala, in pravtako

se je rahlo dvigala in padala nizka zibel ob njcni stráni. Drobcn

obrazek je bledel izmed belih ipk in se smehljal v sladkem snu

angeljem, ki so krožili okoli njega.

Mlada mati se je sklonila k njemu. Težka solza je tedaj padla

na nežno liece, da je za hipec zadrhtelo kakor bi padla nanj živa

žrjavica. Naglo je okrenila glavo in potegnila z roko preko oi, da

bi detetu ne bilo hudega.

V tem so se odprle duri. V rno dolgo ruto zavitá je prikaš-

Ijala v kuhinjo Tinkina mati. Odložila je ruto na žebelj za vráti in

sedla na ognjiše nasproti heri. Skljuila se je v dve gube in iz-

tegnila košene posinjele roke nad pojemajoi ogenj.

„Mraz je zunaj, Tinka," je dejala ez nekoliko aša in po-

mencala roke. Nje ugaslo oko je strmelo utrujeno v žrjavico.

Hi je molala. Srce ji je bilo, da se je slišalo njegovo glasno

utripanje. Desnica je nehote izpustila zibel in skupaj z levico trdo

objela kolena. Mraz, ki ga je prinesla s seboj starká, je prešel v

njo, da se je tresla po vsem životu.

Tako sta sedeli dolgo mole, vsaka z veliko svojo bolestjo

v srcu.

Tinka je vedela sedaj gotovo, da je bila zastonj materina da-

našnja pot . . .

„Bogati so tam doli, Tinka," je izpregovorila ez dolgo mati.

„To bi bila morala vedeti, preden si se speala z njim."

„Mati!" je viknila Tinka bolestno in si zakrila z rokami oi.

Prehudo jo je zadelo to oitanje, prvi izraženo z besedami.

„Ne oitam ti, Tinka," je dejala mati z glasom, Ijubezni

polnim. „Bogati so. Polne so njih skladanice in pomanjkanja ne

poznajo. Zato ni usmiljenja v njih srcih, zato ni v njih pravice.
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Reveža ne vidijo v njegovem kótu, ako jiiii pride na pol, ga po-

hodijo."

Zopet je nastal molk. Tlee poleno je pokalo, iskre so frale

na vse stráni, dim je polegal pod stropom in pritískal na oi,

da so skelete. Burja je stresla zapahnjena vráta, da so zastokala

kakor starec na bolniški postelji. Zatcglo je zamcketala laná koza

v prizidku.

„Kaj naj damo živali?" je vprašala starká.

„Mica Ferjanova je obljubila pcst sena za nocoj. Skoim ponj.

Jutri pôjdem že morda lahko na delo in za najino hrano in za

njeno pio zaslúžim."

Starká se je ozrla v nje bledi, upadli obraz.

„Ne moreš še, ne smeš," je dejala pomilovalno. „Pôjdem

jaz, mene ni škoda. Ti moraš skrbeti za otroka. Kdo bi drugi

skrbel?"

Tinka je povesila glavo. Komaj slišno in z drliteim glasoni

je vprašala:

„Kaj je rekel?"

„Kdo?"

„On — Francelj. Drugi me ne brigajo."

Starká se je še bolj skljuila in brskala ž železom po zrjavici.

„Lopov je, grd lopov," je kriknila naenkrat liipoma.

Takoj pa je nadaljevala tise in hlastneje

:

„Da ni otrok njegov, je dejal. Da ni nikdar obeval s teboj,

da te komaj pozná po imenu. In da ga toži, ako hoeš kaj imcti in

ako ga moreš. On bo z mirno vestjo prisegel in dokázal, da ga

loviš samo zaradi njegovega premoženja. Da bi rada na njegovc

stroške bránila tujega pankrta."

Tinka je poslušala mirno, ni ni kázalo razburjenja v njeni

notranjšini. Samo párkrát so se krevito dvignile njenc prsi in zopcl

naglo upadle.

„Dovolj je že prisegal po krivcm meni," je dejala nato, kakor

bi govorila sama sebi. „Ne bo mu treba prisegati ve, pri sodiiiji

si ne bom Ískala pravice. Dokler so te moje roke zdravé, ne bo

drugi redil in vzgajal mojega otroka. S tem je vsako nadaljnje pre-

rekanje konano. Jaz mu odpušam, odpusti naj nm tudi Bog."

Starká si ni upala pogledati líere. Kolikor ji je dopušala
starost, se je naglo izmotala z ognjiša.

„K Mici stopim po seno," je dejala kakor v veliki zadregi in

je izginila skozi duri.
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Tinka je sedela nekoliko aša kakor okamenela. Ko se je zopet

zavedela, se je sklonila nad dete, ki je bilo odprlo svoje modre oi

in se nasmehnilo. Kakor bi se bilo odprlo nebo. Še nižje se je

sklonila in ga poljubila na ozko elce.

Hipec potem je viselo dete na njenih prsih. Tinka se mu je

nasmehnila skozi rosné trepalnice . . .

III.

Bilo je v zaetku julija letošnjega leta, dobra tri leta po opi-

sanili dogodkih. Zopet se je svetila Jelovina v vsem svojcm sijaju,

bolj kot kadarkoli prej jo je bilo vzljubilo solnce in jo oblagodarjalo.

Po polju je valovalo dozorelo rumeno žito in se klanjalo nizko

proti tlom, polno težkega klenega zrnja. Na drevju so rdela jabolka

in rumenele hruške. Polne so bile veje, da so se šibile. Kamor je

pogledalo oko, povsod se je obetala bogata letina. Vsako srce se

je moralo vzradostiti ob pogledu na to krasoto ; kako naj bi je ne

bilo veselo srce onega, ki je imenoval vse to svoje

!

Vedrega ela in z veliko zadovoljnostjo je stopal dan za dnem

stari Jelovan po obširnem svojem posestvu. Njegova prejšnja red-

kobesednost ga je bila zapustila, šalil in noreval se je sedaj z

delavci ob vsaki priliki. V obilnem številu so robotali pri njem od

ranega jutra do poznega veera. Pozabil je bil nekoliko na svojo

starost, ki je bila zlasti zadnjo zimo práv obutna, in se je sedaj

toliko bolj veselil svojega življenja. Vsega mu je dal Bog obilno in

dobro in udobno so potekala njegova stará leta.

„Sedaj bo pa as, da se oženiš, Francelj," je dejal nekega dne

pri veerji svojemu sinú. „Izroim ti gospodarstvo pod gotovimi

pogoji, kadarkoli hoeš, samo da si poišeš primerno nevesto. Kakor

si boš postlal, tako boš ležal. Dozdaj si bil v tem oziru pameten

in tudi iz one koljive zadeve si se izmotal pred tremi leti brez

posebne nesree, ni ti ni torej na poti do sree."

Francelj je zardel, ko ga je oe spomnil na dogodek, ki bi ga

bil najrajši pozabil za vedno. A to je šlo liitro mimo njega ob

misii, da bo vkratkem gospodar vsega tega lepega premoženja, po

emer je hrepenel že tako dolgo in silno. Zato je dejal

:

„Ne bojte se, oe! Pamet se me še drži in brez vašega do-

voljenja ne vzamem nobene."

To je starému láskalo.

„Ali imaš že kaj izbranega?" je vprašal poasi in poškilil po

stráni proti sinú.
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„Morda, oc."

„No?"

Sin je nckoliko poniolal. Oc je akal in bobiial s prsti

po inizi.

Ko le ni bilo odgovora, je oe zopct dvignil glavo in dejal

:

„No?"

„Anka Planineva je," je odgovoril scdaj Fraiicelj lilaslno.

Oetu se je zasvetilo lice.

„Ni napana . . . kakor mi je ziiano, je pridna in stari Pla-

ninec ima povrhu vsega še maka v skrinji."

„Še ve ima Planinec, kakor si mislite," je dejal Francclj.

„Anka mi je sama povedala."

„Toliko bolje, fánt," se je zasmejal Jelovan. „Torcj kakor

hitro spravimo letino, pa se bo naredilo."

Dolgo sta se še razgovarjala oe in sin. Bilo je že pozno

ponoi , ko sta bila popolnoma dogovorila vso zadevo in se

zedinila, kako se bo pri notarju svojeasno napravilo potrebno

pismo.

Topia no je bila zunaj in mešec je svetil, da se je videlo

dale po okolici. Francelj je stopil na prag, ni se mu hotelo spati,

prepolno je bilo danes njegovo srce.

Na koncu vaši se je dvigala enonadstropna Planineva liiša,

vsa oblita od meseinc. Vabila ga je bliže in Francelj se ni dal

prositi. Lahkih nog in lalikega srca je krenil tja. Anka je še po-

spravljala po hiši in se razveselila njegovega prihoda.

Ko se je poslavljal, je stopila z njim do praga, podala mu
roko v slovo in ga še vprašala

:

„Torej kdaj bo, Francelj?"

„Hiteli bomo, Anka. Koncem septembra bo že tvoje solnce

obsevalo sedaj tako puste prostore v naši hiši."

Pri teh besedali se je nenadno spomnil, da jih je skoro v

enaki obliki izgovoril že dostikrat v prošlih asili neki drugi. Sitna,

neprijetna se mu je zazdela ta misel sedaj na tem mestu. Naglo je

stisnil Anki še enkrat roko in odhitel proti domu.

Na ovinku mu je nehote splul pogled tja gori proti róbu tem-

neega gozda. In zdelo se mu je, da stoji tam na jasi ženská

postava, dávno znana, dávno pozabljena, in da ga klie.

Strescl je z glavo, sunkoma, kakor onega nedcljskcga veera,

ko je ob solnncm zahodu liitcl od Tinkc. Toda scdaj ni zavriskal,

tiho kakor tat se je priplazil domov in izginil v svoji sobi. —
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IV.

Na vclikem dvorišu za glavnim poslopjcni na Jelovini so

zidali nove hleve. Prejšnji so bili premajlini in preozki, prcmalo

zrani, zatohli. Francelj je hotel posvetiti vejo skrb živinoreji, žalo

jili je trebalo razširiti. Nová gospodinja je morala dobiti kolikor

mogoe najve novega, preurejenega, da bo veje njeno veselje, da

se bo povzdignila njena samozavest. Veselo je šlo delo izpod rok;

delavcev je bilo dovolj, poslopje je kar vidno rástlo iz tal, dvigalo

se više in više. V dobrem tednu bo že pod streho, ako pôjde po

srei. Pela so kladiva od jutra do veera, naposled so vozoví ob-

ložení z opeko, z lesom, s peskom in drugo pripravo, rtali globokc

sledove v mehko travniško prst.

Francelj je stal visoko na odrú in zri po okolici. Krasen dan

je plul nad to krpo domae zemlje. Vse se je iskrilo in svetilo

naokoli, kipelo kakor šampanjec, vzdihalo in pelo, klicalo in va-

bilo. Kakor zamaknjen je stal Fracelj. Njegovo srce je bilo vedno

dovzetno za naravne lepote, a danes se mu je videl ta svet še po-

sebno vreden veliké Ijubezni in obožavanja. Zazdelo se mu je

hipoma, da je samo s tem krajem združená njegova srea in z

nobenim drugim ve.

Toda, kaj je to? Visoko v zraku je nekaj zašumelo. Kakor

pcket bližajoih se konjskih kopit, ropot oddaljenih težkili vozov,

žvenket meev, bobnenje topov, jok in vpitje in stok, jcanjc tep-

tane zemlje.

„Ali res ni ni?"

Plaho se je ozrl Francelj okoli sebe. Odkod nacnkrat ta nc-

nadna domišljija? Sama obsebi? Ali sc mu sanja podncvi, ob

solnnih žarkih in njih pohotni toploti?

Spodaj je stal pismonoša.

„Vojska, gospod Francelj."

Francelj je drevil navzdol. Okoli sela so se zbirali dclavci,

izprva radovedni, potern plalii obrazi. Odletelo je kladivo na strán,

zaropotala opeká po tleli. Z dolgimi koraki sta hitcla dva orožnika

proti vaši, tiho kakor noni senci.

Jaká je delil pozovnice.

„Ali takoj. Jaká?"

„Takoj!"

Topo so zrli obrazi v rne rke, skoro však izmed njih je

držal v roki usodepólni list in ga motril z izbuljenimi omi.
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„Ta je za vas, gospod Francclj."

Francelj ga je vzel in se mole obrnil. Ko ga je prebral,

je dejal

:

„Pridite za menoj vsi, ki morate oditi, da vam izplaain za-

služek."

Tedaj se je zopet pojavilo življenjc v njili udih. Kakor na

povelje je zaorilo hkratu iz vseii grl

:

„Živel naš cesar Franc Jožcf Prvi! Živcla domovina!"

Visoko v zrak so leteli klobuki, lovile so jih nastavljcne rokc,

luaie kvišku in jih zopet ujemale.

ez nekoliko hipov je stalo novo stavbišc tilio in saniotno,

ni se ni genilo ob njem.

Na vaši pa so prepcvali fantje . . .

Posamezni in v gruah so priliajali íantje in niožjc, s kovegi,

s culami, pa tudi brez vsake prtljage, kakor bi se šli izprcliajat.

Med njinii žene in deca, starci in dekleta. V Matjaževi gostilni so

seshajali; pred njo je stal pripravljen voz, ves v zelenju in cvetju,

bujnení, žareem, posajem okoli in okoli s trobojnicami ; med njimi

na sprednjem sedežu cesarska zastáva, po lahnem vetru vznemirjcna.

Vpoklicanci, glasni in žareih obrazov, žene tihe, tesno se privijajoe

odhajajoim, deca kakor negodna pišeta, silea pod gorke perotnice.

Zakaj? emu? Nihe bi ne vedel povedati natanno. Odkod ne-

varnost? Morda pa le ni ni; preden izide solnce drugi, se vse

razjasni, se vse poleže. emu torej razburjenje? Vriskajmo, fantje,

možje! Juhuhu . . . Pojmo, deca! . . .

Fantje po polj' gredo,

žvižgajo in pojo . . .

Krmár, zapri svojo botego in krcni za nami . . . Prcdcbel si,

pujs, pa se bojiš ... Že sama misel na krvco, ki ni za klobáse,

te vznemirja . . . Pijmo, bratje ! Cin, cin . . . še enkrat . . . cin,

cin . . . emu tarnaš, žena? Še smo tukaj. Kdaj smo se še báli?

Kdaj je še sovražnik videl slovenskih íantov pete? Urá, uraá! . . .

Sin, glej oeta, vtisni si v spomin njegov obraz ! Vesel je, kakor

bi šel na ples in na pir. uj, banda svira, banda svira, Jelai

maršira. Ko dorasteš, pôjdeš z mano. Sknpaj se bova borila, ramo

ob rami, sin . . . Deklc, ali bi hotela sedaj škarto? Škarto, á?

Živio, pune

!
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Iz zvonika se hipoma oglasi zvon. Rezko se razlegne njegov

glas po vzduhu, zavalovi po okolici, po širni planjavi. Kaj je to ?

V cerkev, fantje, možje! V ccrkev, žene in dekleta in deca! Vsi.

emu? Kaj vprašuješ? . . . Dolga procesija se gnete na gri,

široko so odprta cerkvena vráta ... Na kolena, otroci ! Orgie zabu-

ijo, zablestijo srebrni lasje župnikovi, odpre se tabernakelj. Kakor

solnni žarek zašije iz njega zlato . . . Tihota . . . Bog z vami,

otroii ! Vrniie se vsi, práv vsi, ovenani, zmagoslavni. Bog uvaj

domovino!

V ozadju je stal Francelj tik krstnega kamea. udno je kipelo

v njegovih možganih, razumeti niso mogli, kaj se je zgodilo. Bolei

so bili, pekoi. AH -je to še tisti svet kot je bil veraj? AH šije še

tisto solnce, tisto toplo, rumeno solnce? Saj so samo sanje, samo

grozne, múne sanje. Sedaj naj bi pustil Jelovino, blesteo, v

svatovsko oblailo se opravljajoo? Ne, nekdo se noruje iz njega...

norec iz blaznice . . . Skrit up se plaho dvigne v prsih, a takoj za

njim že šili više in više blázna misel, da se kri trdi v žilali

:

Res je, Francelj ...

Natlaen voz oddrdra. Žene, dekleta, deca, vse tce zravcn

njega, se drži lojtrnic, rok, predpasnikov in kril. Težko sopc, prsi

hropijo . . . Zaostane prvi, drugi, tretji . . . se odtrga grua kakor

plaz nad cesto . . . vzduh pretrese bolesten krik . . . trcsoe roke

se zarijejo v lase . . . Voz ropoe dalje, dviga se prah, v prahu

pojema petje in vriskanje . . .

Na lastnem koleslju se je odpeljal Francelj z oetom. Malo

prej je stopil iz Planineve hišc bied in prcpadcl. Anka ga je

spremila do voza.

„Morda še kedaj, Anka, ali pa —

"

Zapel je bi. Odtrgala sc je s silo.

„Nikdar, nikdar ve," je dopolnil Franceljnov stavek njcn no-

tranji glas, trdo in ncusmiljcno.

Zaklenila sc je v svojo sobo in iii je bilo vc na izpreglcd

tisti dan.
(Konce prihodnji.)
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Dr. Sketova pisma iz Bosne.

Priobil J. Wester.

(Daljc
)

Topolje obstojí iz Novcga in Starega Topolja. Obcdve vaši sta

dobro etrt urc oddaljcni cna od drugc. Do Savc je samo pol-

drugo uro. Jaz je še niscm odtod videl, ali káže se, da jo v nekaj

dneh prekoraiino.

Moštvo je po šupah in skediijiii raztreseno. Castniki imajo

svoje izbe, eden eno, ali tudi dva, kakor pride. Jaz sem s svojim

stanovanjem zadovoljen. Imam sobico in postelj ; seveda je izba

samo z ilovico potlaená, ali to ni ne de: poije se v njej lovek

jako dobro. Noem tožiti, kajti mislilo bi se, da nisem triida navajen,

ali aktívni castniki se pritožujejo z menoj vred in moja nezadovolj-

nost je opraviena. Pri vsem tem sem pa vedno še zdaj il in zdrav,

in ako tako zdrav domu v Celovec pridem in zanem mimo in

blaženo delovanje, hoem prvo ašo posvetiti svojemu zdravju in

svidenju s prijatelji in znanci . . .

Pišem zaradi tega obema obenem, ker mi as ne pripuša ve
pisati. To je prvo pismo na potu in še to je skrpano. — V pone-

deijek, namesto da bi poivali, smo vežbali, da nam je kri tekla.

V jutru ob petili smo odšli na vežbni prostor. Vrnili smo se ravno

ob enajstih pred poludnem. Popoldan ob treli smo zopet šli in se

vrnili ob sedmili zveer. Zdaj pa glej, ali je mogoe delati kaj

pametnega! Tedaj desct ur na dan biti v strašni vroini na esti in

vežbnici ni kaj malega. Danes nas je brigadir, generabnajor Miillcr

iz Gradca, preglcdoval in njemu gre hvala, da smo se popoludne

od pete do šeste urc bavili z Ijudmi in jih v streljanju pouevali.

Danes je belgijski polk mimo nas naprej proti Savi marširal ; veraj

je šel polk Marojiev. Vse je razdeljeno in samo aká še na povclje,

Savo prekoraiti. V kakcm smislu, v prijateljskem ali sovražnem,

jo prekoraimo, se pri nas ne ve, ali pripravljamo se na vse. Tako

je stvar zdaj v torek ob osmih zveer. Sedim na vrtu med kropi-

vami, na stolu imam pisalno pripravo.

Ljudje so tukaj jako ubožni, nimajo ni pripravnega. Castniki

imamo sami svojo kuliinjo. Ljudje se Turka bojijo, in neki tukaj

prebivajoi Bošnjak se je izrazil, da rad umrje, ako vidi, da mi

Turkom tako zapovedujemo, kakor oni poprcj Bošnjakom. — Vera
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je grška in sicer nezedinjena. Pop je jako dobra duša. Ena krma
je in še ta je v ifutovili rokah.

V sredo 24. julija ob polštirih popoludne zopet nadaljujem.

Danes se pri nas govori med astniki, da se je brigadir izrazil, da

tretja brigáda, med katero spadá tudi naš polk, prvá Savo prekorai

in pod našim pokroviteljstvom in našim ognjem sledijo drugi od-

delki. Težko priakujem trenotka, ko vzdignemo našo zastavo in jo

posadimo v turško-bosensko zemljo, Sablje in mei vsega polka se

brusijo. Mi se pripravljanio. Vadimo se vedno v „razstreseni bojni

službi" in v streljanju. Govori se, da že v soboto Savo prckoraimo,

ali pa 4. avgusta. — Ako se mi potem priložnost pokaže, hoem
pisati, kako se mi je godilo in koliko Turkov je moj oddelek po-

žgal. Pod mojim poveljem jih je vsega skupaj 58 mož, skoraj

sami Slovenci.

Obžalujem, da nimam priložnosti ve spisavati zase in drugim.

Obeval bi rad veliko z Ijudstvom, ali aša pomanjkuje, ker zjutraj

smo na vežbnici, popoldan pa zopet streljamo ali vežbamo.

Vojaško življenje je za vse muno. Denarja malo, dragoa ve-

liká. Castniku denarja pomanjkuje; kako bi ga môžu ne, ki ima na

dan jako malo zaslužka! Zdaj v Topolju še nimamo nobene príklade.

Preprosti vojak veliko trpi ; ako pa sliši in uti še vrh vsega hudo

ravnanje in slabé priimke, ga to še huje pece in prvá boleina se

po desetkrat povea. — Bolnih je jako malo. Moja kompanija je

po treh poíih imela samo kakih pet. Slovenec je zares korenit; on

lahko hudia pretrpi in zares ga hvali vsaka duša. Zato me boli

beseda, ki se je izrekla, da se mora po vežbanju iztrebiti lenoba

„dem windischen Volke" ....

V kratkem priakujem od tebe in od B. precej dolgo pismo.

Nápis: civilní in vojaški znaaj ; Hartung Rs. Regmt. 47. bei der 3,

Gebirgsbrigade der VI. Truppendivision. Tako ostane vedno nápis.

Vsem prijateljem in znancem moj pozdrav; blagovolí jím naznaniti,

da še živím. Presren pozdrav obema soprogama! Zdravstvujta

!

II.

Kotorsko, 3. avgusta 1878. —
Soboto ob 9. predpoldne.

Dragi prijatelj

!

Zadnje písmo si, kakor mislim, že prejel. Tega mi sicer ni
ne spriuje, ali pretckel je as, kí bi mi že bil moral to dokázali
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in iTii naznaniti, kako se pri vas na Avstrijskem godi. Vzemi zem-

Ijevid v roke in sprcmljaj nie v dúhu na niojem potovanju!

Petindvajseti, 26., 27. julij je pretekel pri navadnem vojaškem

delu mimo in še kaj iiitro. Imcli smo v soboto povelje, se za od-

potovanje pripravili in pripravljeni ostati. V nedeljo, 28. julija, je

bil zopet dan, ko sino vsako minuto priakovali povelja se od-

praviti. Vaši nismo smeli zapustiti. Kako se nam je v tej vaši

godilo, sem že naznanil. Ako si pa hoeš zdanje naše stanje ogledati,

si samo misii, da smo biti tam v Topolju „nobel Ijudje". Živeli

smo kakor grófi proti zdanjemu življenju.

V pondeljck smo odrinili ; ali poprej, ko nadaljujem in slovo

vzamem od Topolja, zdaj mi Ijube vasice, naznanim, da se mi je

posreilo v nedeljo pri službi božji grško- orientalskega obreda biti

in opazovati njihov obred, ki se lepo in razumljivo v cerkveno-

slovanskem jeziku obhaja. Cerkev je mala, jako slabá. Trije zvonovi

so trikrát vabili v cerkev. Domaih Ijudi ni ni prišlo, ker so naši

vojaki vejidel cerkve sami zavzeli. Sramovali so se domaini priti

k službi božji. Jaz sem jim oital njihovo hladno kristjansko živ-

Ijenje, ali ženské se smejó; pop jim nikakor tega ne oituje, kar

ni dobro. Cerkev je polna slikanih podôb ; oltarja pravega ni, temve
samo miza. Kadilo sc je ve nego šestkrat pri službi božji. Peva in

odpeva se vedno in v tem obstoji vejidel ves obred. Tudi blago-

slovilo se je Ijudstvo s kelihom, napolnjenim z božjim kruhom. Ta

neopresni kruh se je potem razdelil med vojake in jaz sem posebno

velik košek prejel kot edini astnik v cerkvi.

Pop je prijazen lovek. Nazadnje je bil krst. Jako udno se

obhaja, ez pol ure trpi. Dekle pol leta staro se je krstilo. Poprej

so ga do nagega slekli, potem ga je pop mazilil in nazadnje kakor

macko v roko prejel, vzdignil in vsega kar nagega z vodo polil,

da je vrešalo, kakor da bi ga živega dri. Nazadnje so se mu na

trch krajih lasje porezali in konec je bil. Med tem pa se je vedno

molilo: „Gospodi, pomiluj!" i. t. d.

Nedelja je pretekla. V pondeljek 29. v jutru ob treh je prišlo

povelje. Trobilo se je „Vergatterung" in odmarširali smo ob [: 4.

v jutru proti Brodu. Trg Garin, skoz katerega smo korakali, je

precej lep. Tam so bili graški Belgijci po hišah naseljeni. Kraj je raven

in lep. Hiše so jako redke; po dve uri lovek maršira, ali hiše se ne

vidijo, tako redko je vse naseljeno. Strašná vroina nas je tlaila, žcja

muila. Ob '/2I2. smo prišli v prosti tábor; cela brigáda je bila sku-

paj. Vode je zmanjkalo in v mesto Brod smo morali po njo pošiljati.
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V torek, 30. julija, smo bili namenjeni ob 6. uri zjutraj odriniti.

V pondeljek, 29, julija, se je prekoraila Sava in z njo avstrijska

meja ob 5. zjutraj. Jaz, kakor iz pisma razvidiš, nisem bil navzo,

ker smo ta dan šele iz Topolja odrinili. Godba je svirala in krepko

se je korakalo ez most, stavljen na plavih. Onkraj Save je pria-

kovalo mnogo Ijudstva našega poveljnika in avstrijskih vojakov.

Poklonilo se je poveljniku zveer in mu izreklo slovesno svojo po-

koršino. Vojaki, stopivší na bosanska tla, so klicali „hurá" in vse

je bilo veselo. Proklamacija se je prilepila na hišne stene.

Mi smo 30. julija odšli iz tábora pri Brodu. Ob 5. uri zjutraj

je zaela divizija korakati prek Save. Moj bataljon je imel posebno

nalogo: dve kompaniji sta bili „Nachhut" (zadnja straža), dve pa

„Seitenhut" (boná straža). Jaz sem bil pri „agmen novissimum".

Prišli smo (2 kômp.) ob V28. v mesto do mosta ; trén se je poasi

ez most premikal in stoprav ob 1. popoldne smo mi kot najzadnja

straža celega tréna prekoraili most. Klicalo se je trikrát „Živio"

!

Potem smo se zraven avstrijske zástave postavili; nato se je pre-

zentiralo in trikratni „hurá"-klic je donel iz turške v avstrijsko deželo.

Korakali smo skoz turški Brod; to je precej veliká vas ali trg.

Prvikrat smo gledali turške hiše in turške Ijudi. Turških trgovcev

je veliko tam. Žensk se malo vidi; nekatere so práv lepe. Okna

so zadelana in le tam pa tam luka kako žensko lice skoz nje. Hitro

se spozná, kje da je kakov „hárem", ki ga nam je prepovedano

obiskati. ez trg smo práv živahno z „živio"-klici in slovenskimi

pesmimi korakali. Ljudje so nas udno ogledovali.

Solnce je strašno pripekalo. Vroina je hotela ob 3. popoldne

vse uniiti. Naši ljudje so izvrstno marširali. Zveer ob 9. smo šele

prišli v Lužane, malo vasico na esti med Brodom in Drvento.

Tam na polju se ustavimo in tábor napravimo. Jesti in piti ni bilo

ni. Vojaki niso ni kuhali in tako je bilo vse lacno; nikjer ni bilo

naših bagažnih voz. Ob 10. zveer pride strašná ploha. Teklo je

prek in prek; pod nami, ki smo pod vejevjem ležali, je tekla hladná

vodia. Neprijetna seveda mi je bila, ali kaj si lovek hoe! Ob 12.

smo vstali, ko je dež ponehal, in smo se zaeli sušiti in greti pri

ognju. Ob 1. po polnoci pride šele naš „Bagagetrain", od katerega

smo dobili mesa in riža. Kuhalo se je šele prihodnji dan, v sredo,

31. julija; ta dan, v torek, smo bili brez kosila. Posušili smo se do

dobra. Ali glej, okoli ognja se poležemo in mislimo malo spavati

:

dež ali huda ploha zopet prihruje in mi, mokri kakor poprej, smo

stali okoli ognja kakor mokri zatrohneli štori v šumi, kajti ležati

Ljubljanski zvon" XXXIV. 1914. U. 34
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ni bilo mogoe. Cesta je postala strašno blatná, vozoví se niso

mogli naprej pomikati, ker je voda eden most pred Dervento od-

odnesla. Vsa „bagaža" je bila na esti ez no in naš polk v táboru

pri Derventi ni dobil niesar. Polk Maroji je prevrgel tri svoje

vozové in v sredo so jih pomagali vzdigavati naši vojaki.

V sredo je bil prost dan, dan poitka. V etrtek, 1. avgusta,

smo šli v jutru v tábor k svojcmu polku pred Dervento. uden
pogled je bil v táboru ; cela divizija se je tukaj utáborila. Ker je

bilo vreme jako slabo, je bil prihodnji dan, petek 2. avgusta, po-

itni dan.

Derventa je malo mestece. Hiše so loene ena od druge. Vse

je nízko, ometano po turški šegí. Tri mošeje so tam. V soboto

smo korakali skoz mesto proti jugu. Razprostirala se je pred nami

lepa dežela. Hrib se vzdiguje ez hrib; njive se blešijo med gozdí,

ki se dale ter na vse straní razprostirajo. Les ni velik, samo malo

grmovje se šopiri po hribih. Zemlja je zlo rodovitna in bi dosti

pridelkov donášala, ako bi jo bolje obdelovali, gozdove potrebili

ali izsekali, vinograde nasadili in deželo obljudili. Lep pogled, ali

tudi žalosten pogled! Po dve, tri ure lahko korakaš, da tudi pol

dne, in ni hiše ter loveka videti. Dobití ni ni, niti jesti, niti pití,

tudi vode ni. Zdaj je deževalo in tako so nam potoki grdo, kalno

vodo ponujali.

V petek smo prišli po strašno hudem maršu do Kotorskega
ob 4. popoldne. Tu. smo si nekaj skuhali in se malo okrepali. Jaz

sem prevzel namesto malo bolnega astnika svoje kompanije ín-

špekcíjo. — V soboto smo korakali dalje proti Dobo ju, ob 1. po-

poldne smo odšli in prišli tja zveer ob 9. uri. Naša 19. kompanija

je imela veliko dela. Bila je kot prednja straža na maršu, zveer

pol kompanije táborská glavna straža
;

jaz sem bil poveljnik. Druga

polkompanija je šla pa kot „Vorposten" v službo. V Doboju še ni

bilo sovražnika videti. ískali smo ga, ali vsi so se nazaj pomaknili,

potem ko so eno konjiško eskadrono na pol pobili in ujeli. Zasaili

so jih Turki in razgnalí na vse kraje; kakih 60 jih ni ve prišlo

nazaj. Ve so jih ujeli, slekli ; nato so jim pa naši ušli, ako ne

vsi, pa vsaj enega so celo nagega donesli nazaj.

V nedeljo smo šli dalje, na levo strán kot „rechte Flanken-

deckung" proti Tešanju. Pot je bil strašen, ker je bilo zelo de-

ževno. Korakali smo do kolena v blatu in v vodí. Cez potoke ni

bilo brvi, temve korakali smo prek kakor svinje. Popoldne smo
prišli blízu Tešanja. Dve uri dale so nam prišli naproti „kaj-
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makám" ' in njegovi znanci ter prijatelji ter so se nam vdali in

poklonili. Proti veeru ob 8. smo marširali skoz mesto in popevali

slovenské pesmi.

Ob 9. zveer smo prišli v tábor. Ne jesti, niti piti nismo imeli

ves dan. Zveer se je klalo in nato kuhalo. Tudi tukaj ni bilo brez

dežja. Prišla je píoha in nas vse tako premoila, da smo bili mokri

kakor miši. Celo no so bili na noni stráži in celo no je deževalo.

V pondeljek smo korakali proti vaši Caglovice cez visoke

hribe. Ni skoraj mogoe korakati. Nobeden voz ne more tam peljati,

temve vse se mora naložiti na konje, ki nesejo živež in vse. V
vaši Karaglija smo ostali s petimi bataljoni. Peti bataljon je od-

korakal dalje proti mestu Maglaju popoldan ob dveh. Ob 4, uri

popoldne je prišel do bližine imenovanega mesta. Tukaj so se bili

zbrali Turki in se zoperstavili glavni koloni. Naš 4. bataljon jih

nájde v boju; prime jih na levi stráni, ravno ko so hoteli ubežati

in jih zopet nazaj porine proti glavni koloni in reki Bosni. Hitro

so jih premogli. Sedem jih je naš bataljon ujel, dve zastavi so

vzeli, ve orožja in druge ropotije, kakor nekaj konj i. t. d. Sedem
ujetnikov so takoj ustrelili pri Bosni. Med njimi je bila babura,

kakih 70 let stará, ki jim je donášala streliva. Tudi ta je ustreljena

padla v Bosno. Castnik Fras je bil pria, ki je zbral Ijudi za postre-

Ijenje. Komandant Filipovi je neizmerno pohvalil ves polk Hartung

in ga ez vse povzdignil. Mi imamo ta dan (5. avg.) enega mrtvega

in dva ranjena.

Bataljon je nazaj dospel v torek, 6. avg., predpoldan. ez no
od 5. do 6. avg. smo se dobro strážili ; alarmiralo se je ob 4. uri

ponoi. Jaz sem vojne noné stráže od 9. do V2I. obiskaval. Ko se

vrnem in do niti moker sleem, se oglasi pok za pokom ; mi se

vzdignemo, oborožimo in akamo. Krogle so letale nam prek glav,

ali hitro je vse ponehalo in potihnilo. Postavili smo se na prilinem

mestu in akali do polpete ure ; ni ni prišlo. Mi odidemo. Kakih

20 mož je neki streljalo na stražo. Ob 10. zjutraj se je zopet alar-

miralo, ker se je javilo, da se je pomaknilo kakih 50 mož mimo
tábora v bližnje peine in loge. V torek, 6. avg., je bil dan poitka.

V sredo, 7. avgusta, smo šli ob 5. zjutraj proti Žepam ez
gore, ki leže med Tešanjem in Žepami. Težka je bila pot; strašno

polzko in strmo. Ob 10. uri pridemo na neko brdo, s katerega

se je videlo v vas Novi Šeher. Tam se je neki zbralo okoli

400 Turkov. Osemkrát se je ustrelilo s kanoni v vas. Turki so se

' Kajmakam je okrajni glavar, nekak turški veliki župan,

34*
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umaknili. Mi smo po eni uri korakali skoz vas. Prišli smo na mali

líribek okoli poldvanajste ure. Kar naenkrat zagledamo kakili 2000

korakov oddaljeno marširati turško kolono. Tromljala je in glavni

koloni nasprot korakala. Polkovnik zapove kanonirjem, ki so imeli

na konjih svoje kanóne, ustreliti na kolono. Ko se to zgodi — bilo

je ^Iú2. — se oni koj oglasijo in zanejo na nas streljati. Ree se,

da jih je bilo okoli 3000. Zaeli smo sc postavljati in streljati. Huda

je bila. Krogle so strašno žvižgale ez naše glave. Skraja je mrzel

pot oblival loveka. Trepetalo je truplo, tresel se život, glavo smo

k zemlji tišali, ko so krogle mrtvaške pesmi pele. Na levi, na desni

so se razprostirali in na nas pokali. Na 300 korakov so se na nekih

krajih približali. Mi smo jih odganjali kolikor mogoe.
Bilo je 1. popoldne. Kanoni so dobro streljali. Ker smo mislili,

da nimajo Turki kanónov, smo bili celo sigurni, Ali motili smo se.

Kakih 20 korakov za kanoni je bilo skupaj ve astnikov, kakor

polkovnik, adjutant, trije stotniki, trije nižji astniki. Tudi jaz sem

bil s svojim stotnikom med njimi, ker je bila naša kompanija sprva

v rezervi. Krogle so strašno žvižgale, ker smo okoli bili celo v

ognju. Naenkrat prileti šrapnel-krogla iz turškega kanóna in páde

6 korakov za nami na zemljo; k srei se ni raznesla. Druga prileti

in páde med našo kolono. Ranila je kakih 8— 10 kar naenkrat.

Nastal je krik in stok in jok. Ve drugih je bilo tudi kaj ranjenih.

Nadastnik Kubin, je zadet v glavo, koj pádel in eno uro pozneje

umri. Meni je po njem jako žal. Tudi jaz sem mislil, da móram

ranjen ali mrtev iz boja priti, ali danes je bila srea na moji stráni.

Tretji šrapnel je pádel med konje, ki so nosili naše brašno. Eden

je koj obležal. Mi smo se hitro razprostavili in zaeli streljati. Na

desni stráni nam je slabo šlo, seveda je bilo sovražnikov dosti ve
nego našega polka. V pravem trenotku pa pride glavna kolóna,

prime na levi stráni sovražnika, ga porine nazaj in nam delo olajša.

Na desni stráni se mi pomnožimo in koj smo Turke iztirali z dveh

hribov in jih zasedli. Med bojem je nastala strašná nevihta, bliskalo

in grmelo je neizreeno. Lilo je, kakor da bi se bilo nebo odprlo.

Streljanje med tem poneha, Turki se odmaknejo nazaj, mi pa a-

kamo pod milim nebom, da se zvedri. Nato smo se koj napotili in

šli naprej brez tornister. Med tem asom prime na levi stráni

27. lovski bataljon Turke, jih porine nazaj in na gori pred mestom

Žepe, kjer so se bili zbrali okoli svoje „kule", zelo s puškami

pozdraví. Boj je bil hud, kakor se je videlo. Streljalo se je neiz-

merno. Lovci Turke obidejo in jih ulovijo 368 udno grdih in
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zlobnih Ijudi. Orožje so odložili; bilo je dvojno. Imajo vse dobro

urejeno. Sovražnik obstoji iz raznih življev; regulárni in neregularni

vojaki so bili skupaj. Turški sultán je neki razpustil svoje vojake.

Ti pa se niso hoteli raziti, temve so se z nezadovoljnimi Turki

(vstaši mahomedanci) zedinili in se obrnili proti nam.

Ob 6. zveer je vse potihnilo. Ob V27. smo prišli do tiste

barake, kjer so bili vsi zbrani. Dobro je bila osigurjena. Naš polk

se je zdaj lahko šopiril gori okoli barake. Napravimo ogenj in se

malo posušimo. Po hudi bitki imamo 3 mtve, 34 ranjenih, poprej

pa enega mrtvega in dva ranjena. Vse nam je estitalo k našemu
hrabremu obnašanju. Generáli so se neki izrazili, da hoejo cesarju

samému naznaniti, koliko smo že mi storili in kako hrabro smo se

obnášali.

Jaz sem prišel zdrav in sreen iz bitke. Truden in polomljen

sem, ali prestal sem dozdaj vse dobro. Spal sem po bitki kaj slabo.

Deževalo je práv dobro. Pod milim nebom je pac pri takih sluajih

jako slabo bivati. V etrtek, 8. avgusta, je bil dan poitka práv po-

trebnega. Jaz sem dobil zopet poveljstvo táborské glavne stráže in

sem imel veliko opravka. Ker je v etrtek jako hudo deževalo, je

bilo potrebno še poakati do petka. Tudi danes v petek smo imeli

mir. V soboto, 10. avgusta, pojdemo na gore in hoemo Turke na

desni stráni prijeti in jih zopet nabiti. To so ti krúti Ijudje! Danes

smo Oletnega starka ustrelili; obut je bil s evlji naših huzarjev,

ki so jih bili ubili.

Vstaši so vejidel lopovi, ki nimajo ni svojega ter okoli ropajo.

Tako govori Ijudstvo v Bosni. Celo katolike silijo se z njimi zediniti

in se z našimi biti. To bode vstašem malo pomagalo, ali nam pri-

pravlja veliko dela, se z njimi baviti, Govori se, da jih je pri Vran-

duku okoli 10.000. Tiste hoemo ujeti ali pobiti. Oni znajo dobro

streljati, samo da vse previsoko gre. — Moja kompanija ima osem

ranjenih. Nas se jako bojijo; neki se hoejo vdati in težko nas

priakujejo. V Sarajevu bi rad neki celi polk svoje orožje oddal. —
Tako je re danes, petek, 9. avgusta. Kako bode jutri, v soboto, ne

znám, morda jako hudo in težavno. Pozneje dalje. —
Ravno ko pišem, je poknila puška pri moji kompaniji. Nekdo

je snažil svojo puško, ki je bila nabasana ostala ; sproži se in za-

dene nekega tovariša ravno v prsi nad srcem. Morda umrje, kakor

zdravniki pravijo. Tedaj nepriakovana nesrea.

Kako se nam pod milim nebom godi, pri strašnem dežju in

v blatu, lahko razvidiš. Noem Ti tarnati, kajti ne more si práv za
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práv nikdo tega predstaviti, kdor ni vsega tega sam doživcl. Ako

še iz sledeih bitk sreno izidem in se zdrav vrnem, hoem natanko

slikati tukajšnje življenje. Dežela je lepa, ali pusta. Vse moramo

s seboj voziti in to je težavno za toliko tiso Ijudi. —
Dela je veliko. Blatni smo vsi. Samo sušimo se, ako ne mar-

širamo. lovek pride težko k pisanju. Pet dni smo bili loeni od

naše brigáde po stranskih cestah in nismo dobili ni za seboj.

Danes se tornistre odložijo in sc za nami peljejo; kajti mi grcmo

cez gore in na gore brez tornister . . .

Zdravstvujte ! Živeli!

Žepe, 9. avgusta 1878. Sket.

Dr. Fr. lleši:

eški „Ljudje enega dne" ali slovenskí

„Kontrolorji Škrobarji".

Kontrolór Škrobar se je konno ustrelil. Ne vem, ali so njegovi

prijatelji in znanci kaj gojili njegov spomin. Vsekakor je sila

velikih dogodkov kakor vihar potegnila cez njegov grob in pogrebce

pognala bogve kam . . .

Jaz sem bil v nemi samoii in sem se hotel meniti s pokojnikom,

a žal, pomnil ni ve niesar, zakaj bil je „lovek enega dne", ki ni

družil hipov in asov v enoto.

Dunajskí eški pisatelj Václav Hrubý, mlad nadarjen kozr,

ki je pred par leti umri, je med svojimi ehi na Dunaju poznal

celo število takih „Ljudi enega dne" in mi jih je predstavil v

epizodnem románu s tem naslovom' — zlasti njih junáka, asistenta

Bogislava, ki se je strašno ozbiljno tudi ukvarjal z revolverjem, pa

konno legel spat, eš, „tout égal, odhajamo s tega sveta tako

naglo, da niti ni vredno, da bi si lovek tukaj slekel površnik" —
njegov revolver je bil že dávno v zastavljalnici.

V eškem románu „Ljudje enega dne" se v krásni plastiki in

z nenadmašljivim humorom prikazuje eški problém na Dunaju,

cški národnostní problém takoreko ob mejah eškega národa. To
nam bodi pôvod, da si ga ogledamo, in sicer pred vscm vsebino

po „epizodah", kakor slede v románu samem.
' Lidó jcdnoho dne. Episodický román. Dil prvni, str. 151 ; Dil druhý; 134 str.

Vídc, 1913. Izdala ,Videnská Matice" kot 4. in 5. zvczek svoje .Knihovne". Však
zvezek stane 1'50 K.
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Jaroslav Modráek, jurist, je doma na semestralnih poitnicah

v Klošterski ulici Filistrskega gradiša, ki šteje 9000 prebi-

valcev, ima okrajnega glavarja, davkarijo in gimnazijo. V žepu nosi

Modráek stalno skripta cerkvenega pravá, a z bivšim katehetom

se niti ne pogledata. Njegov prijatelj tu je zaspani davni adjunkt

Nepil. Teta nee pustiti Modráka v Prago iti študirat, ker misii, da

ga tam motijo rázna društva; zato se je moral vdati in skleniti, da

za drugi semester pôjde na Dunaj. Njegov nekdanji gimnazijski kolega

Svojšický je tam v nekem raunskem oddelku ministrstva praktikant

in ta ga sedaj s pismom opozarja, naj na Dunaju vstopi v kolo „Ljudi

enega dne", ki imajo svoj stalni lokál pri „Modre m Ši ml u". V
ta krog je hodil njih gimnazijski prijatelj Bogislav; toda tému

„ljudje enega dne" niso povsem zaupali, eš, da koketira z venostjo.

Svojšický na Dunaju zanemarja úrad in gladuje; s prijateljem

asistentom Bogislavom prodasta 450 zvezkov Reklamke in dobitá

za to nekakih 9 K; to zapravita en veer. Bogislav modruje: Živ-

Ijenje kosamo v dolgo vrsto oddelkov in tisto „boljše", ki ga pri-

akujemo, rivamo vedno na daljši mejnik, a faktino je zboljšanje

v življenju nemogoe, le da se tega ne zavemo.

Modráek je prišel na Dunaj ; sprejela sta ga Svojšický in

Bogislav; pri veerji so se smejali nekdaiijemu tovarišu Kejški, ki

je lovek „ustvarjen za dve sto let", pozitivist, ki mu je bil vedno

ideál mona ženská in ki se je zato tej-le svoji bodoi hotel „ou-

vati". Po veerji se je Svojšický izgubil s poulino prostitutko,

onadva pa sta šla — t j a. Na kliniko namre sta šla, Tako so

„Ljudje enega dne" zvali zabaviše v dunajskem Praterju, kjer so se

dekleta vadila „posveati svoje mlado življenje javni nravnosti". Tu

sta našla poštnega uradnika Jardo, ki pa je prišel sem le radi go-

spoda Marníka, bivšega državnega poslanca z Moravskega, hoteega

tu buditi staré spomine. Marník je kmalu odšel, ker je moral neko

damo „spremljati" domov. Njegov odhod je dal Jardi pôvod, za-

netiti narodnopolitino debato, ki sta jo pa rnalone docela pre-

vzela in izpolnila Bogislav in Madráek, debato o problému malega

národa in o narodnokulturnih spakah eške srednješolske vzgoje.

Jarda je odšel domov; Modráka je ulovila „hogenetka" — saj še

ni imel stanovanja, — a Bogislav, ki je ostal tako sam od cele

armáde, je zael filozofirati o emancipaciji moških od žensk ter radi

vážnosti stvari odšel k svoji Olgi, povprašat jo za njeno mnenje.

„liena" je bila hi imetnika poletne restavracije blizu Fili-

strskega gradiša, „priaran pojem dekliške krasote in nege" — rajši
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naj bi ji bil oe Apolón in mati Venus — odgojena v „Sacré

Coeur". Bogislav, ki je bil v vaši tam blizu doma, si jo je lanské

jeseni na dopustu zapisal „v svoj zápisník med svoje Ijubezni", o

Božiu ji je že poljubljal roko, a sedaj spomladi je Modráek pri-

jatelju Bogislavu že povedal, da pride liena na Dunaj posetit svojo

teto, ki jo hoe dati na uiteljiše iz strahu pred moškimi; prišla

je, seveda jo je Bogislav sprejel in zveer vodil ob dunajskem ka-

nálu, jo poljubil na ustnice, a dobil od nje zaušnico; on in ona

sta pri tem bila paf.

Pri „Modrem Šimlu" je lokál „Ljudi enega dne". K „Pro-

dani nevešti", ki se poje baš ta veer, ne morejo Ijudje teh vrst iti,

eš, da je to predraga zabáva ; med veerjo pa pripovedujejo drug

o drugem anekdote : Olajz je oni dan po veerji šel v kavarno, izpil

celo šumo štamprlov, neprestano objemal staro kavarnarico; Scmrha

je zopet pobral neko neko žensko, ji plaal veerjo, potem mu je

v kavarni izpila kakih deset konjakov, konno si je zaran doma iz

njegove denarnice vzela vse, kar je bilo notri. Tretji, mlad fánt, je

zopet neki taki „boljši" ženski plaal veerjo, ki je stala 10 K. Z
naslado in ob splošnem smehu poslušajo klubovci o teh dogodkih.

Že precej pozno, ko so vsled dima imcli predmeti le še nedoloene
oblike in so se gostje poznali le še po glasu, je prišel tudi Bogislav

z Modrákom in Jardo. Neki mlad lovek je zael z nabiralnikom

nabirati za društvo „Komenský"
;

gostje so dali po 2, 3, nekateri

celo po pet krajcarjev; pri tem sta se pa dva še sprla, katero dru-

štvo je važnejše „Komenský" ali „Lidová osveta". Konec prepira je

bil smešen in je dal ta praktini rezultát, da so navdušeno „subskri-

birali" kakih 20 „Štefanov" vina — ni po ceni zabáva! Med tem,

ko so eni kvartáli, sta se Bogislav in Jarda zopet zaplela v narodno-

politino in kulturno debato; govoril je izkljuno le Bogislav, v ni
deval esko literatúre, ki da je odlesk tujih literatúr, smešil važnost

„nežnih" pesnikov in pisateljev sploh, profesorjev, ki ne kažejo res-

nice, ampak le njeno garderobo. Pokazali so se rezultati iger —
bilo je že po polnoci — „štefani" so zacirkulirali z naglostjo Mar-

tovih mesecev in ob dveh je krmár družbo potisnil ven. Bogislav

je odhajal z Modrákom in Jardo v svežo no.
Dunajskí Wurstelprater je do dveh tretjin eški: pestunjc, vojakí,

dáme s „potnimí paši polícíjskega komísarstva", brezposelne služ-

kinje, natakarjí, obrtnikí. Bogislav in Modráek sta šetala med pra-

terskími établíssementi ter naletela na nekem voglu na dckle, ki ni

vedelo kam iti. Modráek ji je brž pogodil smer: povabil jo je s
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seboj na veerjo
;

pri veerji mu je razkrila, da pôjde za dva dni z

Dunaja na svojo svatbo. Njen ženin, lákaj nekega grófa na Ceškem,

ji je pisal nemilostivo dolgo pismo, ki ga ona pokaže sedaj v ori-

ginálu — vendar bi želela poleg bridkih spominov z Dunaja vzeti

tudi kaj prijetnih . . . Modráek ji hitro pomore tcr pove, da si je

iz hotela „Athénes" že mnogo dam odneslo najkrasnejših spominov...

In íako se je tudi zgodilo. Bogislav se je med tem do sita našetal

v Praterju in se v mraku vracal. Nad Leopoldovim mestom in nad

notranjim mestom je bila razlita lu in je širila blesk v temo tja

dol ob Kanálu, kjer so pred zakajenim ozadjem rneli dimniki pli-

narn in drugih tovarn, grozei klicaji loveške bede. Bogislavu se

je zdelo, da je nad temi deli mesta, nad krajem greha in trpljenja,

neizprosna roka usode zapísala besedo : Natione Bohemus . . . Za-

util je prokletstvo svojega národa in prokletstvo loveškega rodu,

ki je zemljo iz raja izpremenil v to, kar je, brž ko je s svojo nogo

stopil na njo. Za kazen, da se je ojunail imeti tako moralno misel,

je izginil brž v vratih „Modrega Šimla".

Na onem sprehodu v Praterju je Bogislav ugledal pred nekim

établissimentom „itateljko misii", Margherito Precioso Stello Ma-

tutino. Dunajskí zrezki, ki jih ji je párkrát kúpil za veerjo, so de-

lovali"nanjo kakor pesmi lirskih pesnikov. „Dobri so bili. Zaljubljena

sem!" je rekla in Bogislav je sklenil, jo povesti na izlet v Hiitteldorf.

Seveda je s tem zagazil v središe „ženskega vprašanja", ki ni težko,

pac pa drago: odkod denár za izlet? Šel je v tej stvari nad prija-

telje: pôstni uradnik Šemrha mu je pokazal neki neplaan raun

revljarja ; Svojšický je klel, sredi sobi sede med razmetano svojo

obleko in ostalo ropotijo, ker ni našel istega prsníka za rendez-

vous; železniški uradnik 11. razreda Olajz sploh ta dan vsled po-

noevanja ni šel v úrad in je še spal. Dr. Skolioutil, advokát brez

klijentov, mu je posodil 40 íl., sicer brcz „obresti", a za odplailo

v desetih rokih á 7 íl.

„Na o toku b laze n i h" se je tisti etrtek izpolnilo. Kaj je

krasota prirode proti krasoti deklice, ki jo postavíš pred njeno sce-

nerijo! V restavraciji Hutteldorfskega kolodvora sta obedovala, potem

pa ju je objela tihota gozda — ne grozea, ampak tista tihota tople

kopeli, ko za hip nepremaknjcn sediš v banji. Margherita je šla

naprej. ipke njenih kril so se igrale na njenih polnih nožicali in

vibrirale so Hnije. „Bogislav je v dúhu prisegal, da bi hotel za njo

iti celo popoldne tudi brez veerje." Nenadno je stopila na nagnil

parobek kakor vladarica gozda in se nagnila k njemu. „Kako je tu
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krásno, ta tihota!" je rekla, on pa : „Hotel bi za ta edini dan žrt-

vovati štirinajst izvrstnih obedov ali leto svojega življenja." Šla sta

dalje proti vrhu hriba; utekla je in nabrala kitico žoltih cvetek ter

mu jih vtaknila v suknjo. Že sta prekoraila vrh in otvarjal se je

pogled na drugo strán, proti Alpám. Sedla sta v travo. Naenkrat ji

je prišlo na um, da bi zaplesala z njim ; zaplesala sta, a on se je

hitro utrudil; ona je plesala dalje. Prosil jo je, naj mu prizanese,

ne more mimo gledati rdeih podvez. Sedla je k njemu in rekla,

da bi bilo greh, mu pokazati noge do podvez. On pa je spoznal,

da ura še ni prišla, da pa bo ta epizóda bodoe razkošje Ic še

povišala. Vrnila sta se v mesto; v Praterju sta veerjala in ob ed-

najstih zveer odšla. Prater je kril in kázal Ijubezen. Bogislav je

pozvonil v hotelu „Athénes" ; sledila je kakor brez zavesti. V sobi

drugega nadstropja je obstala ob durih strme. „Pa pojdimo dalje,"

je rekel, „e me nimaš rada." Ona se je zbala, da bi ne bilo tega.

esar se je bála, in — bilo je.

„Dunajská nedelja", krasen poletni dan. Bogislav in Mo-

dráek sta proti poldnevu sedela na vrtu „Modrega Šimla", trudna

in bolna še od sinonega veera, ko je vsa družba od „Modrega

Šimla" šla konno pod vodstvom svojega zastavonoše Olajza —
„tja". Dva preprosta eha, eden oividno delavec, drugi obrtnik,

sta se malone stepla, ker eden ni hotel piti, kakor je hotel drugi;

konno pa je oni ugodil zahtevi s krepko „potezo" in šla sta domov

k obedu. Bogislav in Modráek sta še ostala tam in zevala, dokler

ni Modráek povprašal, kaj je zdaj z Margherito, o kateri Bogislav

že dolgo ni ni pravil. Bogislav je povedal, da jo je neka bogata

dáma vzela vcn na deželo v službo, sicer pa „je oddaljeni miljencc

objektu Ijubezni kakor umetni magnet brez obvcska - poasi se

izgublja magnetinost popolnoma". Sploh mu je zadnji as mnenje

o ženskah še bolj padlo; najvejo neprijctnost mu je prizadejala

služkinja njegovc gospodinje, ki je postiljala njegovo posteljo, po-

birala s tal njegove razmetane knjigc in se strastno vrgla na itanjc

románov. Ker ji Bogislav ni rekel tako lepih besed o veni zvestobi,

kakor junák v románu „Svoji", se je hotela zastrupiti, a so jo na

sreo rešili. Modráek pa je iz svojega pripovedoval novico o izpre-

obrnitvi davnega adjunkta Nepila; ta je bil iz službeníh ozirov

premešen v neko vzhodnoeško mestece, se seznanil z rodbino

nekega starejšega kolege in ni ni imel proti tému, da spoji

svojo usodo z domao herko, dá, razširil je svojo Ijubezen tudi

na njeno mamo: „Stari" je sicer, ko je bilo tega že preve, enkrat
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V pijanosti zrohiiel nad svojim istotako pijanim kolegom, a dami

sta ga doma brž ukrotili in dan poroke je prišel. Tast in zet sta

jo na prejšnji veer tako potegnila, da je ženin zaspal uro poroke;

na svatbi se je zopet tako opil, da bi skoro zamenil tašo z nevesto.

Bogislav ob tej zgodbi ni rekel ni, le vprašal je Modráka, kako

to, da ne gre že na veliké poitnice; Modráek je bil malo v ne-

priliki, pa rekel, da bo delal še rigoroz. Smeje se, je dejal Bogislav:

„Nádejam se, da ne padeš; gospa Karola te pa ne bo vprašala iz

cerkvenega pravá." Modráek je plaal in šla sta v kavarno; tu je

bil naravno, ker je bil tako lep dan, Svojšický in igrali so, zveer

pa pili pri „Modrem Šimlu", a malo pred viškom veselja zašli na

polje filozofsko.

Modrákov rigoroz se je všil pri sedanji gospodinji njegovi,

gospe Karolini. Bila je to mlada, od svojega moža loena žena.

Cela nervózna pušoba meglenega dne je ležala danes v njeni duši

;

kljubovala ji je z románom in s kvakanjem — oboje si je po eno-

linosti slino — pa zaman; tu treba osebe. Pa saj je tam v po-

stranski sobi soban Modráek! A ta je danes tudi siten, zakaj

teta mu je odtegnila podporo, ker je že avgust, pa rigoroza še ni.

Baš ko je mislil iti spat, páde nekaj nekje — ali se je razbilo

zrcalo, znamenje nesree? Ne, v sobi gospe Karolíne je padla s

stene podoba njene pokojne matere — morda se je umaknila s stene,

da bi ne bila prisiljena gledati tega, kar se po vsej priliki zgodi

nocoj? Modráek je pritekel na pomo in oba sta sreno zopet

obesila podobo, nato pa vkup veerjala in se poslovila. Pozneje je

zaropotalo v kuhinji. Vsa prestrašená, v sami srajci je pritekla Ka-

rolína k Modráku v sobo ; naravno, da je bil brž junák in šel

gledat: maka se je dolgoasila v kuhinji in razbijala loncc, a zdaj

skoila mimo gospe tako naglo, da je bila ta-le kakor odrevenela;

nesel jo je v posteljo Modráek itd. „Ta rigoroz je bil morda

edini izpit, ki ga je bil Modráek položil brž prvi z dobrim

uspehom. A dasi ga je prebil z odliko, je bil vendar prisiljen, ga

ponavljati."

Svoj dopust je Bogislav preložil na september, ker je strastno

Ijubil jese. Tiste dni, predno je odšel, je zautil párkrát nekaj došlej

mu neznanega: dili smrti, vselej zarana, ko mu je prvo svetlo priha-

jalo v sobo. Neizprosna tihota, kakor da se je vse ustavilo. Nehal je

eksistirati, a še je mogel o tem razmišljati, da je nehal eksistirati

!

Nekega takega dne se je popoldne po úradu vrgel na zofo, da bi

ni ne mislil, a zaman. Življenje ne da ciljev! Ta breznadnost mu
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je na vsa vprašanja dala le odgovor : „Trenotek edini je naš!" in ga

vrgla med „Ljudi enega dne". Pogledal je revolver, pa — odšel v

mesto. Naletel je pozno zveer na znanega bivšega jurista Neskega,

sedaj praktikanta pri namestništvu, gigrla, in je bil vesel, da je vsaj

dobil loveka, ki ne govori o Bogu, Ijudstvu in narodnostnem vpra-

šanju. Gigrlski mladeni je v bodoi sezoni hotel vstopiti v „Slo-

vansko besedo", da bi se seznanil s herko kakega dvornega svet-

nika; tak tast more imeti „morálni vpliv" na njegovo karijero.

Rendez- vousjev ima mnogo, a mu že presedajo. „Brž pri prvem

sestanku vse ali pa ni!" Glavna stvar je, da lovek dekletu svojega

naslova ne izda, moralnost je koristnost; tako jo je nadporonik

tolmail tudi pri vojakih, eš, „dvakrát, trikrát na teden pijan bití—
no, to sem jaz sam, toda nažreti se však dan, to je nemoralnost."

Bogislav je pobegni! od tega znanca na tramvaj in se odpeljal bliže

k Simmeringu ter vstopil v malo kavarno. Tu mu je natakarica po-

vedala vse o svojih Ijubeznih, „pa tukaj tudi ne ostane, ker ni ni."

Ko se je Bogislav s popoldanskim vlakom odpeljal v domovino,

se je util bolj pobitega nego sicer. Vlak je hitel z njim domov, a

njemu je bilo tužno in tesno, kakor da za veke odhaja v daljno

tuji no . . .

Doma je bil Bogislav že dva dni in mislil: Tu je bil rojen,

tu vzgojen; dali so mu izobrazbo. Neki lilozof je gledal izložbo

in rekel: „Koliko rei je, ki jili ne potrebujem!" Ta nápis naj bi

prišel na fasado gimnazij. Izgubivši prirojeni nain mišljenja in

utenja, je šel v svet za svojo Felicito in prehodil je tiso kilo-

metrov, da bi prišel nazaj tja, odkoder je izšel. Doma so nekdaj

mislili, da bo gospod in jih bo podpiral, a sedaj mu je sestra v

obraz rekla, da jih je okradel. Alcksander je presekal vozel, on ga

bo razstrelil. Zveer je šel na sprehod k ribniku. Zmotil ga je tu

starec, invaliden vojak, ki je zapil, kar je nabcrail, eš, „danes

žijemo, jutri gnijemo". In Bogislav je pritrdil ter dalje izvajal, da

tisti loveštvu izkaže najvejo uslugo, kdor umre. Lc tisti pravijo,

da bi bila nesrea, e bi loveški rod izumrl, ki žele, da bi njili

imena blestela v bodoih generacijah, ali ki si žele na tuj raun se

dobro imeti. „Toda kljub groznim izrekom Bogislavovim je med

tcm solncc mimo ginilo za vrhovi dreves. Padalo je v tcmo cnako

mino, kakor padá mlada „zvezda" promenád, ki si je, eše po-

navljajo, s tem pridobila nekako ronost. Ta nima niti potrebe se

tako rdeiti, da bi priarala razkošni efekt, kakor solnce, ki je po

zapadnem nebu razlilo vse istenie karmina ..." —
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„Krásni zaželjeni dan," dan smrti, je prišel. Bogislav je v svitu

jutranjega solnca s promenadnim korakom korakal po drevoredu

proti „Gajem". Prišel je do idilinega mesta s klopico, kjer se je

kot šolar z veliko muko uil katekizma in kamor je kot dijak

hodil, kadar so ga poslali v cerkev, da bi se ognil tej neprijetni

dolžnosti. Govoril je zase o Bogu in njegovih služabnikih na

svetu, o Bogu in njega razmerju do sveta: Bog je resnini kon-

štituní vladár, ki je bil prisiljen, dati Ijudstvu ustavo. Pravo vlado

pa izvršuje njegov ministrski predsednik — Vrag, ki je izdal že

tako šumo ministrskih naredeb, da je svoboda Ijudstva postala docela

iluzórna! Najbolj obžalovati pa je, da filantropi tvorijo parlament, a

dvorno kamarilo — klerikalci. Toda domislil se je, da pred usmre-

njem ni dovoljeno obsojencu govoriti in potegnil je iz površnika

revolver: „Umiram za ni, ker vidim, da je vse to tukaj ni, ne iz-

vzemši teológov". Že je dvigal revolver k sencem, kar je zaslišal

korake in se skril v grmovje. Prišel je in na klop legel mladi Jarmil

ter glasno tožil, koliko sonetov je nehvaležnici napísal, pa zaman.

Ona je oitala, da so današnji moški brez vseh velikih strasti, ki

so krasile starodávne junake. Da ji dokáže veliko strast, se hoe
ustreliti. Res je položil revolver na sence, a to je hladilo! Rajši v

srce, v srce, ki je toliko Ijubilo! Našel je srce in ustrelil, pa se

udil, da še ni mrtev — patróne je bil pozabil doma. Sedaj mu
priskoí Bogislav s svojim revolverjem na pomo, eš, za tega lahko

jami, a Jarmil je odklonil prijaznost ter odšel domov po patróne.

Bogislav zopet zafilozofira : strasti, nas vežejo na svet, ali pa

fiksne ideje, ki pa ne smejo biti tako trdne, da bi se ne dale

zamenjati; vse so dobre, samo ta ne, za katero trpi on. In zopet

je dal revolver ob sence, ta samomorilec z ovirami, kar zasliši prc-

strašen krik — iz grmovja se je zvrtela liena. Bogislav jo je del

na klop, nesrenico, ki je mislila, da je ona krivá nesree, ker je

bila zavrgla njegovo Ijubezen. Kakor brez moci mu je padla v

naroje: neprijetno prijetna situacija za loveka enega dne, ki je

zaenjal znanje z venostjo. Za slovo se pred odhodom na severní

teaj še enkrat pokrepiti? Kakor južná Italija je bila topia in Icpa

in ga takoreko svárila, naj ne gre na sever: bi se lahko prchladil,

ker je bil vedno slab na prsih. V glavi so misii zaplesale valek,

misii na blažené hipe ritmien balet ; v srcu pa je svirala glasba

marš: „Dalje živi!" Bili so le še ostanki obupa. liena je vprašala

:

„Kako bi mogla popravili svojo napako?" Bogislav jo je posadil

v mah; objemi, poljubi, svetla bluza, v Ileni je odpor ponehaval. . .
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V tem hipu pa poi strel! V grmovju se je obstrelil Jarmil. Bogislav

mu je z Ileninim robcem obvezal ráno, liena je krevito plakala.

ez dva dni je liena ítala Bogislavovo pismo : Bogislav ji je pri-

poroil, naj si vzame nesrenega mladenia, v njem je navdušenje

in ustvo, bo prenehal pisati sonete, nima továrne za sreo, kakor

nikdo ne, a podedoval bo lepo tovarno za volneno blago. In tako

se je zgodilo.

—

Tri leta so lep korak k cilju življenja, k smrti. Zato le veselo

dalje! V vrsti Ijubic, v katerih naroju smo se trudili pozabljati na

krutost življenja, je zadnja smrt. Ta Ijubica ni Ijubosumna na prej-

šnje Ijubice, obratno, še hvaležna jim je, da so ji tako požrtvovalno

pripravljale tla, in v dokaz priznanja naredi tudi pri njih o priliki

poset. Bogislav se je šetal zveer decembra meseca po Rennwegu;

v treh letih se je njegovo elo znatno povealo na raun las. Stopil

je v kavarno in zael itati uvodnik íilantropskega novinarja o vzgoji

Ijudstva. Odlagajo te novine, je dejal Bogislav, naj bi bil tisti

lovek, ki je iznašel tisk, však veer od špiritistov citiran in obsojen

na itanje vseh úvodníkov, ki jih napišejo filantropski novinarji. V
tem pa opazi, da ga motri kasirka, lepa gospodina. Prisedla je k

njemu; zakaj — Margherita je spoznala v njem Bogislava. Marghe-

rita je bila pridobila od njega nekoliko filozoíije „Ijudi enega dne"

in se vsled tega vsaj pomirila. Margherita je dala zdaj Bogislavu pri

slovesu svojo vizitko z adreso s pozivom, da bi jo posetil. Zunaj

je Bogislava dohitel Modráek ter mu oital, zakaj ga tako dolgo

ni k „Modrému Šimlu" ; manjka njemu in Šemrhi igralec za préfé-

rance. „e se ne držiš ure v úradu, ne reem ni; v gostilno se pa

pri nas hodi o pravem asu". Pri „Modrem Šimlu" se je vse izpre-

menilo. Šemrha si vzame gostilniarjevo her, Svojšický je bil z

neko lepo služkinjo nepreviden in se je moral odloiti, ali se z njo

poroiti, ali pa alimente plaevati ; storil je prvo. Jarda, lovek nacl,

se je tudi vrgel na zakonsko posteljo. — „Modri Šimel" je osamel.

Nocoj sta Modráek in Bogislav šla po dvanajstih od „Šimla"

domov; Bogislav mu je povedal, da se je našel z Margherito, ki

pa gleda zdaj z materinskim mirom na ubeglo Ijubav ; Modráek

je s svoje stráni dodal, da je njegovi bogati gospe Karolini nckdo

pojasnil „njegovo stališe med evropskimi velesilami", t. j. ga ornil;

zato je naravno mogel iti, a žal mu je bilo pri tem njegovili up-

nikov.
(Konce prihodnji.)
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Književna poroila

„Veselé povesti". Zbirka slovenskih povesti. Urejuje J. Graf enau er. Iz-

daja Katoliška bukvarna. 1914. 80. 79 str. Cena 60 v.

Dva Dolenjca, „pisatelja in politika", je g. urednik del v ta zveži, J. Juria
in Fr. Jaklia. Jurieva „Pravda med bratoma' diha njegovo pisateijsko mo, ki

jo brž obutiš, ko pride za Jakliem v knjigi on na vrsto. Jaklieva povest „V

pustiv je šla" ni umetniško bogve kaj, a svoj namen doseza, namre namen, po-

kazati, kako se mladi zakoni za však prazni ni skregajo, a kmalu uvidijo, da je

tragedija bila nepotrebná, ter se vsled tega konno oni sami smejejo sebi in svoji

zgodbi, mi pa povesti. Druga stvar pa je s „sliko iz našega kraja" : „Za môžem'
ki je v knjigi postavljena celo na prvo mesto. Ta povest ne spadá niti na konec

knjige, zlasti ne také, ki ima naslov „Veselé povesti", zakaj veselega v njej niti

za osebe ni ni — razen morda tisti prizor, kakor žandarma ženeta dve dekleti

vdovca Marka, obe si ga žele za moža; za nas pa, ki itamo povest in motrimo

življenje in literaturo s stališa estetske in etine vrednosti, je povest žalostná.

Vdovcu Marku je umrla žena in zdaj ga love ženské. Kmetica Rojnica vc, da se

bo brž oženil, ker je še „krepak", mati nadepolne herke ga tolaži, da je še mlad

in da dobi drugo; še ko je pokojnica živela, so njeni starši dejali: „Mu bomo pa

pa še eno her dali", ker mož báje ne visi na vsaki kljuki, in so tej-le drugi heri

obetali, da bo potem ona prstan nosila, ko bolnice ve ne bo. Marta gre radi njega

na polje, da se mu nastavi, Lenika iz istega vzroka prat — prvá je uverjena, da

je Bog práv naredil, da mu je prvá žena umrla, eš, da je bil njcj namenjen —
vse se obraajo za njim, staré in mlade, ena se „mee" za njim, druga se „tepe'

zanj, tretja pa „drsa" ; Marta „mrje" za moškimi in ne udrži je nihe, .kadar ravno

ugleda hlae na vaši", ter „udari za njimi, ako sc hlae prikažejo". Kmetski mo-

drijan pozná proroiíovanje: „Prišel bo as, ko se ženské stepo za stôl, ki je na

njem sedel moški". Na vrh povesti pa itamo besede Izaije proroka: „In sedem

žen bo tisti as enega moža zgrabiio, reko: Svoj kruh bomo jedle in svoja oblaila

se bomo oblaile, le po tvojem imenu naj se imenujemo, odvzemi nam sramoto!"

Ne vem, kateri as misii prorok, a izvedba teh besed v Jaklievi povesti je banálna.

Morda poreete: Realistina je! e je tako, potem je povest žalostno izprievalo

silne pokvarjcnosti ijudstva, ki mu ni sveta niti smrt, in avtor ne more biti med
tistimi, ki govore le o „milem, dobrem národu", pa tudi ne med onimi, ki grde

pojave življenja naeloma izkljuujejo iz literatúre, celo brez ozira na eventuelno

dobri namen, ki ga je imel pisatelj, razkrinkujo grdobijo, eš, namen je morda

dober, a grdo sredstvo potegne vso pozornost naše in zakrije namen. „Skrobarja"

so nekateri na smrt obsodili, ker je toliko Ijubezni v njem. Jaklievc Marte, Len-

ike, Jerice itd. letajo „za môžem"- vdovcem — in to ob smrti prvé žene —
kakor Filike, Tilike in Cilike. Pa Ijubezen nekaterih Škrobarjevih dekiet je avtor

ovil s arom poezije, ali ji je dal žar silne strasti, ki more biti vsaj veliasten

pojav prirode, Jaklieve Marte pa goni práv trivijalna, povsem banálna sebina želja,

priti pod klobúk! Jaklieva povest je zato zares ostudna. Ne razumcm urednika,

ki jo je del med .veselé" povesti!

Ivan Vezenj.
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„Vídeská Matice", spolck prátel eského tysku ve Vídni (Dunajská matica,

društvo prijateljev eskega tiská na Dunaju) se je ustanovila na Dunaju 1. 1907.

Njen namen je po praviiih predvsem, na Dunaju izdajati poccni eški politini

dnevnik in omogoiti izdajanje cškili knjig, brosur i. t. d. Pa že leta 1909 so ji

bili tiskarniški stroji v WähringerstraGe zapeatení in šele 1. 1911 ji je bila dovoljena

tiskarna v hiši „Dunajské posojilnice" v IX. okraju. Spoetka je izdajala le

„Vídeíský Denník", a 1. 1911 je prešla k drugi toki svojih pravil, k izdajanju

knjig; kúpila je bila líterarno zapušino dunajskega eškega feljtonista Václava
Hrubega in je za 1. 1911 izdala prvi zvezek njegovili del „Groteske"'
poleg tega še „Roenko" (Letopis) z manjšimi prispevki eških dunajskih písatcljev.

Za njimi je izšla istega pisatelja knjiga ,Iz starega in novega Dunaja', potem

román v 2 zvezkih .Ljudje enega dne' in konno še knjiga o pesniku Macharju in

njemu posveena, kot Letopis za 1913. Število lanov .Matice* raste; 1. 1907 jih

je bilo 84, leta 1913 pa 188; zdi se pa, da ima Matica, ki svojih publikacij ne

poklanja ob lanarini lanom le kot „dar", glavne dohodke v radovoljníh prispevkih.

V svojih nartih za nadalje beleži mapo Dolenje Avstrije in nje zgodovino z

ozirom na ehe" ; a zaela je že izdajati informatívne brošure: „eské epištoly z

Vídne" ter postaja tako moralno-kulturno središe dunajskih chov. Práv važen

je za dunajsko eštvo pesnik J. S. Machar, ker uživa ugled tudi med Nemci;

Machar obcuje n. pr. z H.Bahrom, ki cení eško umetnost. Posebno se v eško in

hrvatsko umetnost vglablja Štefan Zweig. Macharja, Masaryka, eško moderno in

eško zgodovino uvažuje znani prevajatelj Oton Hauser. V .eškem domu" imajo

svoje ateljéjc eški slikarji Josip in. Jan ejka, (prvi spreten v umetniški obrti,

drugi medailleur) in akademini slikar Miloš Hemerka. („Ta le ve noci — ne

spi, ker dela, potem pa, ko je delo konano, ve noci ne, ker je še nekaj hono-

rarja.") Drugi dunajskí eški literáti so n. pr. znani pisatelj in literárni historik

dr. Jos. Karásek, J. Koutrák, Fr. Cetecliowský, A. Kolaný, dr. J. Suttnar, B. Vybíral,

J. K. Pojezdný, J. Z. Raušar, J. Cípr, dr. E. Saudek, J. Jana, dr. A. Mádl. Tajnik

„Vídenské Matice" je bil prej dr. Váhala, zdaj pa je dr. Emil Polešovský. Društvo

za vzdrževanje osrednje knjižnice in italnícc na Dunaju „Svätopluk ech' (L

Drachengasse) je 1. 1911 imelo zbirko eške literatúre v 8000 zvezkih. L. 1911 je

društvo „eský dum" kúpilo hotel „Pošta". Tudi ve bank in posojílnic imajo ehi
na Dunaju ter poleg „Videskega denníka" še „Délnické listy (Delavski asopis)

in „Délnícký denník". K. Ogrizek.

„Družba sv. Mohorja" razpošilja ravnokar svoje letošnje publikacije: 1. Ko-

ledar za leto 1915. — 2. Mesija. 1. zvezek. Spísal dr. Ant. Bon. Jegli. knczoškof.

— 3. Duhovni boj. Laško spisal Lovrenc Sk upol i. Posloveníli Ijubljanski bogo-

slovci. — 4. Ksaver Meško, Mladim srcem. 2. zvezek. - 5. Slovenské veernice

za pouk in kratek as. 68. zvezek. 6. Dr. Jos. Gruden, Zgodovina sloven-

skega národa. 4. snopí. O zadnjih treh knjigah priobi Zvon poroila v príhod-

njíh številkah. — Družba štcje letos 78.361 údov, t. j. 90 ve nego lani. Prihodnjc

leto izda Družba razen Koledarja, 2. zvezka .Mesije", Slov. veerníc 69. zv., molit-

venika in 5. zvezka Grudnove „Zgodovine slovenskega národa" tudi Zgodovino

c. in kr. pešpolka št. 17., ki jo je scstavil dr. Karel Capuder.

' Prím. A. Debeljakovo poroílo v Ljubijanskem zvonu 1913, str. 222.



c. Golar;

Starínska balada.

Oolnce vzele zarje so krvavé —
iznad daljnih gor gredó oblaki

s temnimi, grmeimi koraki,

da se máje gora in planjave.

V belem hramu joka dekle Ana

:

„S spanjem ni mi postelja postlana,

kar je Ijubega mi vojska vzela,

je veselá ptica odletela.

Tam je, kjer bui topov rjovenje,

smrtno pesem poje bojno polje,

kjer se sliši do Boga trpljenje,

kmete, kneze, grofe smrt pokolje.

V sanjah pride Marko, prosi, vábi,

oj, da morem, v bitev divjo šla bi,

z rutico mu brisala bi elo,

v zlato svilo stregla kri mu vrelo."

Meseina zemljo je oblila —
k svoji dragi je prijezdil Marko

:

„Vstani, okno mi odpri, premila,

naj te vidim, moje solnce žarko!

Iz besnee groze, iz objema

smrti se Ijubezen je izvila —
iše tožna gorkega sprejema.

V srcu hladnem ni ji ve prostora,

težka je loitev, ali biti mora

:

Mrtev sem, po hladnem grobu vpije

moje truplo da si odpoije."

„I.jubijanski zvon" XXXIV. 1914. 12. 35
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K oknu je planila: „Kam si, Ijubi?

Ti moj solzni biser, jagnje belo,

kam sedaj bi z žejnimi poljubi?

Venec pletia sem iz rožmarina,

da bi lepše mi blešala lica,

ko bi pirna klicala blazina.

Bedna, zapušena v pusti šili,

krákam kakor v snegu laná vrana,

o, nedolžna žrtev, Jezus mili!"

Temná senca se ji tiho klanja,

trudna zemija v zvezd blešanju sanja.

vC-

Bila svatba je veliká, slávna,

kakor že ni bila izza dávna —
pirovala rdea je kraljica,

plame so žarela njena lica.

K njej je bil povabljen Marko v svatc.

Iz ognjenih kelihov so pili,

z zrni se svinenimi gostili.

Pelin-roža.

Fanti,

pelin-roža — cvetje grenko,

jojme,

to na vojski bo veselo

!

Ljubico dobiš okroglo, tenko,

gromko njeno grlo bo grmelo.

Fanti,

sto zvezd zlatih ti zašije,

jojme,

cvetje iz srca ti vzklije —
pesem te zaziblje v milé sanjc,

kjcr utilinc jok in zdiliovanjc.
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Milan Pugelj

:

Košak.
II.

Dojutranjem — ko sta se sestala — je opazil on nekako iznenada,

* da so njene ústne nenavadno sone in polne, in da postane

njen obraz posebno lep, e ga preplavi smeh, in se prisvetijo iz

srede napetih ustnic beli in pravilni zobje. Naenkrat pa se je zalotil

pri nameri, o kateri se mu je zdelo, da je zanj smešna. Pogledal

je v strán, nasmehnil se je in vzkliknil v mislili

:

— Hej-joj, zdaj sem ravno tam kakor otroji dijak. Skoro bi

jo bil — ta bi bila lepa — poljubil

!

To se je zgodilo pri slovesu, ko sta se držala z desnicami.

Tisti veer je vprašala Ana sama, kdaj se vidita. On je nekoliko

premišljal o tem, vlekel s spodnjo ustnico posamezne brke med
zobe in jim grizel konce.

— ukaj, je dejal, ne bi bilo prijetno, e bi me spazili Ijudje.

Doma, no, doma je moja gospodinja neka stará tercijalka, neprijetna

babura. Veš ti, kje je .iurjev trg?

— Vem, je rekla ona.

— No, tam poiši hišo, kjer stoji na sredi z zlatimi rkami
nápis „Slovanská banka". Tam pojdi v prvo nadstropje in potrkaj

na tista vráta, ki so tik stopnic! Pridi od petih do šestih. Takrat

sem sam.

Ana je stekla v strán, on pa je šel poasi dalje po drevoredu.

Tako zdravá je ta ženská, si je mislil, to na loveka izvrstno deluje.

In v svojem stanovanju in še zlasti drugi dan po peti uri v pisarni

je strogo premišljal o tem, ali bi se s to žensko bliže seznanil,

ali se nebi. Hodil je mimo svoje pisalne mize, založené s popirji,

gledal v tla in se praskal po redkolasem temenu. Pogledal je

vekrat na uro, obstal tik okna, premeril z omi prostor pod njim

in se nehote nekoliko vznemiril.

— Oha, je zamrmral, tisto tam je ona

!

Šla je naglo, obleená je bila v rno in na glavi je imela

skromen rn klobúk. Med to rnino se je belil njen obraz in goli

vrat kakor marmor.

35*
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— Povem ji, kdo sem, je zašepetal, sedel na stôl in vzel v

roke kopo popirja. Povem ji nemara še tudi ono re, o kateri sem

mislil ponoi.

Kmalu je zaslišal šum krila po stopnicah, nekdo se je približal

po prstih vratom in nalahko potrkal.

— Naprej, je hripavo zaklical in si odkašljal.

Ona je stopila v sobo. Pokimal je in ji odkázal prostor na

desni stráni svoje mize. Ubogljivo je sedla, gledala s svetlimi tem-

nimi omi prijazno nanj in na njegovo mizo in tudi dalje po stenali

in po visoki železni blagajni, ki je stala v kótu.

— ukaj, je rekel on, je moja vizitnica.

Vzel je iz škatljice na mizi belo kartico in ji jo ponudil.

— Na njej je moje ime.

Ana je brala: Toma Košak, banni uradnik. Hotela je dati

hvaležno nazaj, a on jo je zavrnil.

— Ne, ni treba, je rekel. ahko obdržiš.

Na to je vstal, dejal roke v žep, hodil po sobi in še enkrat

naglo premislil tisto, kar je razglabljal nocojšnjo no. Pri tem je

pogledal vekrat od stráni nanjo in si dejal v mislih: Ta ženská je

tako krepka, pravilno zrašena — in kakšne mocne in lepe noge ima!

— Hm, je hrknil in govoril. Pobliže bi se rad seznanll s

teboj, e ti je práv. —
Ana se je nasmehnila in v istem hipu zelo zardela.

— Práv, je odgovorila prijazno.

— Ali, je dejal Košak, prej ti móram povedati, kako jaz

mislim, potem šele lahko odgovoriš. Razložil ti bom, da vidiš> s

kakšnim lovekom se peaš.

Prenehal je in ez nekaj aša nadaljeval

:

— Veš, jaz na primer ne grem nikoli v cerkev. Na také in

enake stvari ne dam ni. Mnogo sem bral in premišljal in spoznal,

da je vse skupaj opora takih Ijudi, ki so preslabi, da bi mirno

prenesli resnico. Kaj je — recimo — naša venost? V em obstoja?

Obstal je pred njo, ki ga je poslušala s povešenimi omi, in

odgovoril na vprašanje, ki ga je postavil.

— Mi smo kakor rože na polju. Zrastemo, zacvetemo, rodimo

sad, odcvetemo , lazimo nekaj aša golih vej okrog, kakor stoji

rastlina brez cveta na jesenskem polju, propademo in segnijemo.

Naša venost obstoji v tem, da se množimo. Od Adama in Eve

tee naprej rod potomcev, da se izrazim tako, kakor si mislim, da

bi ti laglje razumela. Od Adama in Eve tee naprej, sinovi in hcre
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in iz teh zopet sinovi in here in vedno tako v nepregledni rti, ki

nima konca. To je naša venost.

Prenehal je, hodil po sobi in zopet obstal.

— Tistega venega življenja, o katerem ui vera, da ga prine

živeti"duša, ko se loi od telesa, po mojem preprianju ni. Seveda

ti tega preprianja jaz ne vsiljujem in ti pustim zdaj in ti bom
vedno rad pustil, da misliš po svoje. Veruj ti, e ti je tako práv,

zakaj pa nebi? Meni pa se zdi, da ti povem naprej, vse to je bájka.

Dober lovek sem, ne da bi se hvalil, rad pomagam prijatelju in

sovražniku, e mu morení, ali ne zato, ker me tako ui vera, nego

zato, ker mi velevajo tako moje misii. Jaz torej nisem ne katolik,

ne mohamedanec, ne budist in tako dalje, temve jaz sem lovek,

ki živi brez vere po svojem poštenem preprianju.

Ona je molala in gledala zaupno vanj.

—
• Vsega tega, je nadaljeval Košak, ti menda ne razumeš.

No, e pa razumeš, boš takoj videla, zakaj sem se nekaj na široko

razpredel. Prej sem dejal, da bi se s teboj pobliže seznanil, vzel

bi te za ženo . . . seveda, vidiš, ker nimam vere, se ne bi dal s

teboj poroiti po verskih zakonih. Zmenila bi se sama in živela

skupaj.

— Da ne bi šli pred oltár, ali kaj? je vprašala.

— Ne, je rekel uradnik, ne bi šel. Kako naj se dani vezati

in blagoslavljati z zákonom, e pa ne verujeín vanj. To bi bilo

grdo od mene, hinavsko in tega ne bom storil.

Zdaj sta molala oba. Zunaj po hodnikih je nckdo zaklepal

vráta in po stopnicah je šlo ve Ijudi.

Košak je pogledal na uro in rekel.

— Ti, zdaj je šest, iti boš morala. Pa sama premisli doma in

mi pridi sem povedat ob taki uri, kakor si prišla danes. Jutri, poju-

tranjem ali tudi kasneje.

Ona je vstala in se zinedeno poslovila. Uradnik je nekoliko

poakal, vzel klobúk in palico, zaklenil za seboj vráta in odšel v

kavarno. Drugi dan ni mislil na to, da bi prišla Ana. Tretji dan

jo je priakoval in par dni pozneje se ni od pete do šeste

urc sploh ve |dotaknil dela. Hodil je po pisarni in slabovoljno

mrmral.

— Zdelo se mi je, da je tercijalka. To je vse skupaj — vrag

jo odnesi!

Ob tednu proti šesti uri pa je prišla. Košak jo je sprejel

posebno ledeno in ji pokazal stôl na desni. Sedla je in dejala :
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— Jaz sem, ne bodite hudi, morala povedati vse moji gospe.

Kriala je nad menoj, prijemala se za giavo in šele danes sem ji

lahko ušla. Ko pôjdem strán, je treba, da pridete vi pome.

— Ali si ji pokazala mojo vizitnico? je vprašal, kakor bi go-

voril s stranko.

— Seveda!

— No, to si neumno napravila!

Vstal je in priel šetati.

— No, naj bo, je mrmral, naj bo. Dvignil je glavo in dejal

skozi okno:

— Stanovanje, dve sobi, poišem jaz. Tudi pohištvo pri-

pravím.

— Ali, je rekla Ana, ko pôjdem strán, je treba, da pridete

vi pome!

Zdaj se je priel Košak smehljati.

— Takoj móram domov, je rekla. Ali pridete pome?
— Jutri te nimam še kam peljati, ali ne? Pridi pogledat drugi

teden, pa ti bom povedal.

Ana je vstala in on se je vstopil pred njo. Obšlo ga je nekaj

gorkega, prijel jo je z obema rokama za glavo in poljubil na ústa.

Ko je odšla, je zamrmral sredi sobe

:

— Hej-joj, to sem študent!

Otresnil je desnico in poil s palcem in kazalcem.

m.

Poldrugi mešec potem je šel proti veeru v Maksimilijanovo

ulico k neznani gospe po Ano. Po stopnicah je bilo temno in zato

je tipal s palico pred seboj in se spraševal v mislih : Ali je še kaj

tega vraga? V tretjem nadstropju je pozvonil in odpirat je prišla

sama Ana. Bila je nedeljsko obleená in od nje se je širil duli nove

obleke in svežega perila.

— Klanjam se, je rekla, zardela v zadregi in ga peljala dalje

proti vratom.

— Kje imaš tisto baburo? je mrmraje vprašal.

Odprla je sobo, ga potisnila naprej in stopila za njim. Sredi

starinskega pohištva je sedela visoka, suha in sivá ženská, ki je

nateknila naglo nanosnik in dejala sulioparno.

— Torej vi ste tisti ! Kam jo pa peljete?

— Na stanovanje, ki sem ga vzel zase in zanjo. Rekla mi je,

da se ji je pri vas dobro godilo. Zato se vam zalivaljujem.
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— To ne gre tako. Ana je postená ženská, ali je ne boste

poroili?

— Ker se ne maram poroiti jaz, torej íudi nje ne bom poroil.

Obrnil se je k Ani in zamrmral.

— Kaj me to vprašuje? Kaj jo briga? Mislim, da sem ti

spolnil željo. Odpravila sva.

Pogledal je sivo gospo, rekel zbogom, se obrnil in dodal

med vráti:

— Po Anine stvari pride postrešek.

Zdaj je priela Ana nenadoma jokati, šla je h gospe in ji po-

Ijubila roko. Jecala je krevito : Zbogom . . . hvala za vse dobrote . . .

Tudi gospa je jokala. Roko ji je položila na glavo in rekla

s kolcajoim glasom:

— Bog te vari, dete moje!

— Tak pojdi! je jezno zaklical Košak, stoje med vráti.

Ko sta šla potem po temnih stopnicah in si je brisala Ana z

belim robcem oi, je mrmral.

— To sem neumno napravil, da sem šel k tej baburi! Kakšna

komedija! Ni bilo práv, da sem te poslušal.

— Ona vas je hotela videti, je tolmaila Ana.

Pred pošto sta vzela fijakarja, sedla v zaprto koijo in se pe-

Ijala v predmestje, kjer je bil on najel stanovanje. Držal jo je za

roke in se ž njo pogovarjal, kakor bi bil njen oe.

— Zakaj pa imaš tako mrzlo roko? In tudi nekoliko trese se

ti — zakaj ?

— Vznemirjena sem, je odgovorila. Peljem se prvi z vami . . .

mislim si, da boste dobri z menoj.

— Glej jo, neumnica ti! Kako ne bom dober?! Z vsemi Ijudmi

sem dober in nasproti vsem pošten

!

Koija je obstala pred vrtom. Odšla sta v vilo, ki je gledala

izza drevja z razsvetljenimi okni.

— Tod, ji je rekel in jo vodil, sem stopi, po telí stopnicah.

Videla boš pohištvo in mi rekla, e je po tvojem okusu.

— Zame je vse dobro, je odgovorila, z vsem bom zadovoljna.

— Kaj zopet govoriš tako?! So stvari, s katerimi je lovek

bolj zadovoljen, in so zopet také, s katerimi je manj.

Prišla sta do vrat, katera je Košak odklenil. Stopil je ez
prag, otipal elektrini gumb in ga obrnil. Predsoba je bila razsvet-

Ijena. Na desno je stalo zrcalo z obešali in v levem kótu príprava

za dežnike.
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— Prosim, odloži!

Pomagal ji je slei jopo, sam je slekel svršnik, in oboje obesil

tik zrcala. Ko je odlagal klobúk in palico, jo je opozoril, naj odloži

tudi ona klobúk. Šla sta dalje in on je obrnil povsod elektrini gumb.
— To je kuhinja, ji je dejal, tam je posoda. e bo kaj manj-

kalo, boš dokúpila.

— A kako, se je smejala Ana, ste znali to sami kupiti? Bila

je naenkrat veselá in zadovoljna, da so se ji smejale oi in žarela lica.

— V prodajalni vse vedo. Za denár znáš vse!

Stopila sta iz kuhinje v njeno sobo. Bila je elegantná. Po tleli

preproga, na oknih zastori, na steni slika velikega gozda z jahaem,

postelja, omara, miza, stoli od monega, naravno prebarvanega lesa,

— Spala bova, je rekel, však v svoji sobi. Najdeva se, e
bo treba, haha, tudi tako.

Stopila sta v njegovo sobo. Ko je napravil lu, je planila iz

téme miza, polna jestvin in šteklenie s svetlim vinom, kakor bi jo

bil obložil Miklavž. Ona je sedla na zofo in on k njej. Natoil je

dve visoki in blestei se aši in dejal

:

— Daj, tri z mano. Pobrativa se in tikaj me za naprej.

Trila, sta, pila in jedla in se pogovarjala. Ko je vstala, da

se sprehodi po sobi, je stopil za njo, jo naenkrat izpodnesel,

dvignil od tal in jo položil na svojo posíeljo.

— To te je skupaj, je zadovoljno mrmral. Gotovo imaš nad

osemdeset kil

!

Nadalje sta živela jako zadovoljno. Košak je odhajal zjutraj

v mesto, obedoval v gostilni, obiskal po obedu kavarno in se vracal

domov takoj po konanih popoldanskih uradnih urah. Ob nedeljah

je ostajal ves dan doma, in ko se je storil mrak, se je rad z njo

sprehajal po okolici in po mestnih nasadili, ki so bili dale zunaj

mesta.

— Jaz bi, je dejal vasili, kadar se je posebno razgovoril,

jako rad imel siná. Vzgojil bi ga namre isto po svoje!

Ana mu je k vsemu pritrjevala in prvo željo, ki je izšla po-

polnoma iz nje, je izrekla šele spomladi, ko se je bližala veliká

no. Vprašala ga je, e bi bil tako dober in ji dovolil, da opravi

velikonono spoved.

— Seveda, ji je kimal. Kaj me to sprašuješ?! Pri tem ima

vsakdo svoje preprianje. e te žene, pojdi k spovedi! Ne branim ti.

Ona je šla nato k spovedi v soboto pred cvetno nedcijo in

sicer popoldne. Zveer se je Košak nekoliko zakasnil v mestu in
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prišel domov po deveti uri. Zunaj je odklenil s kljuem, ki ga je

nosil vedno pri sebi. Prišel je v svojo sobo, stopil k vratom v so-

sednjo in nalahko potrkal.

— Zadržali so me sluajno uradniki, je dejal, ti gadje !
Dolgas

ti je bilo seveda in si legla.

Prijel je nalahko za kljuko in poskusil odpreti.

— Zaklenila si se ... od straha menda. No, sicer pa kaj bi

te budil? Vidiva se jutri, lahko no!
— Lahko no, je odgovorila Ana komaj slišno.

Na cvetno nedeljo je hodila bieda in tiha po stanovanju, in

ko jo je vprašal, kaj je ž njo, mu je pojasnila.

— Vso no nisem zatisnila oi!

— Zakaj ne?
— Premišljala sem o tem . . . Veš, spovedník so mi strašno

govorili. Da bom pogubljena, veno nesrena, ker živim v grdem

grehu . . . in da sem . . . vlauga.

Sedla je, kakor bi jo zapustile moci.

— Hej -joj, je vzkliknil Košak in obstal, to ni dobro go-

vorjeno. Premisli ti tole: e bi ti živela s lovekom, ki ima tako

preprianje kakor spovedník, bi bilo spovedniku práv. Jaz pa sem

popolnoma drugih názorov nego tvoj spovedník in po njih ne

morem ravnati s teboj' drugae kakor ravnam. Gotovo je, da ne

páde nate nobena krivda. iMislim, da spovedník ni dobro premisli),

ali mu pa ti nisi vsega raztolmaila.

S cvetno nedeljo se je zarezalo med oba nekaj, kar jih je v

mislili nehote loilo. Košak ji je dejal, da mu je práv, e ona živí

po svojem preprianju, in med tem, ko je živela, mu na tihem

vseeno ni bilo ugodno mnenje, ki ga je prinášala s seboj od pridig

in iz spovedníc. Ana pa je v dnu duše zopet mislila, da je na-

pano, ker ne storita tako, kakor delajo vsi drugi enaki Ijudjc. Toma

bi lahko šel v cerkev in se ž njo poroil po zákonu, in poteín mu
je dano na voljo, da pusti zopet cerkev in duhovnike. Vendar je

to vsc nosila skrito v sebi in vidno prepadena je bila šele zopet

pred binkoštnimi prazniki.

— Kaj, je vprašal Košak, ali si bila vnovi pri spovedi?

— Bila.

— In?

— Strahoía, je rekla. Rekli so zopet, da sem vlauga, da me

mora zadeti kazen, da me bodo trgali vragi celo venost.

— Povedal sem ti, kako je vse to, ali nisi povedala tí dalje ?
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— Sem, ali to, pravijo, ne pomaga. Jaz in ti živiva v takem

grehu, da se morajo ježiti loveku lasjc ! Oba bova pogubljena in

kaznovana že tudi na tem svetu.

In cez nekaj aša je stopila k njeniu, zaihtela in ga prijela za

roke.

— Izpreobrni se, Toma, ti si zakrknjen, velik grešnik.

— Ha, se ji je zasmejal suho, pusti neumnosti!

— Bog je milostljiv, prosi ga in vse ti bo odpustil. Ti nimaš

práv, pregrešne knjige so le zvodile na krivo pot. Strezni se . . .

poroiva se pred Bogom.
— Šedi, šedi, ji je dejal in se je odkrižal. Hodil je po sobi

in se ez dolgo oglasil,

— Rekel sem ti že, pravil o tem ... jaz ne vem, ali si po-

zabila, ali noeš vedeti.

— Kaj si rekel? je vprašala Ana jokaje.

— Jaz nimam verskega preprianja, ne verujem ni. In tak,

kakor sem, e grem v cerkev, si dam položiti ez roko štolo, se

dam škropiti z blagoslovljeno vodo in tako naprej, uganjam samo

komedijo, hinavstvo. V tem oziru, veš, sem ve moža kakor mnogi

drugi. Ne storim tega, ne morem.

Odšel je nazaj v mesto, pil je ve aš vina, se vrnil razvedren

in nekoliko vesel domov ter trkal na Anina vráta.

— Zakaj si pa zopet zaklenjena?

— Pojdi strán, je rekla Ana jokaje, jaz nisem tvoja vlauga

!

Košak se je takoj vrnil od vrat, obstal sredi sobi, pomislil in

mrmral

:

— To pa ni prijetno, to mi je zoprno!

Nekaj dni je prihajal še redno veerjat domov, a razgovarjal

se je le o navadnih stvareh. Nato je tudi ob veerili priel izostajati.

— Povej mi prej, je rekla Ana, kadar te zveer ne bo. Vecrja

je pripravljena, a tebe ni.

Košak je dolgo niolal in dejal nazadnje s suhim glasom.

— Sploli : to ni ni.

— Kaj?

— Najino razmerjc. Jaz misliin po svoje, ti po svoje ... to

je vzrok.

Proti jutru se je prebudil in slišal, da je Ana tilio ihtela. Pri

zajutrku mu je rekla z objokanimi omi

:

— Nazaj pôjdem ... h gospe.

— Práv, je odgovoril. Stanovanje odpovem in pohištvo prodam.
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In ko je šel po stopnicah, je mislil o tem, ali je morda ven-

darle mogoe, da je Ana v blagoslovljenem stanju. In pozneje po

preteku petih mesecev jo je zagledal neko od dale, obstal je in

akal, da bi jo videl od stráni.

— Menda ni v blagoslovljenem stanju, je mrmral in šel dalje.

Gledal je kvišku v zrak in dodal : Sin bi bil tercijalkin ; bolje je tako.

IV.

Leto za letom padá v preteklost, in Košak se je med tem

postaral. Po temenu so mu izpadli vsi lasje, in zveer, ko gori sredi

izpod stropa lu, se sveti njegova plesa z rdekasto svetlobo. Okrog

oi se mu je zbralo veliko gub in gubic, leta so mu razrezala elo

po dolgem in poez, zobje so mu porneli, a brke na zgornji

ustnici popolnoma osivele. Zbral si je gostilno, v gostilni majhno

izbo in tam koši in veerja. Streže mu vedno istá domaa strež-

kinja. e pride k hiši nová mo, stopi k njegovi mizi in vpraša,

esa gospod želi, pogleda Košak slabovoljno in po stráni ter ree

:

— Pokliite domao her, Rezo!

In ko pride Reza, se pritoži.

— Mene strežete samo vi. Povejte drugi také stvari novim

Ijudem

!

Pri veerji in kosilu drži onstran krožnika asopis in ita.

Opoldne bere list, ki izhaja zjutraj, zveer one liste, ki izhajajo po-

poldne. Kadar se ne strinja s pisanjem, oakimava odlono z glavo

in pripeti se, da vrze list od sebe naprej po mizi. Kadar pa se

strinja štivo z njegovimi mislimi, kima pritrjevalno, preneha žveiti

in ita nekoliko hitreje in pozorneje. Za Ijudi, ki sede pri sosednjili

mizah, se navadno ne briga. Kdor stopi v sobo, vsakega ošvrkne s

površnim pogledom, ža ženské ne káže ve zanimanja nego za

moške. Govorov, ki se pletejo pri drugih mizah, nikoli namenoma
ne posluša. Ali e sliši kdaj besedo o tercijalkah, postane pozoren,

dvigne glavo in napne posluh. e spozná, da gostje zabavljajo

eznje, se nalahko nasmehne in sam sebi zamrmra.

— Hej-joj, to je resnica ! Pretirane babure

!

Prime steklenko, natoi vina do polovice kozarca, nese k ustom,

pije poasi in z úžitkom in gleda visoko nekam v strop.

(m>
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Dr. J. A. Glonar:

Beseda o naši kritiki, literaturi in kulturi.

Nostra, non mea res agitur!

Pred nedavnim asom je napísal „S. Medvedšek" v „Omladini"

(X, 88—92) „Nekaj kritike k slovenski kritiki" pod znailnim

naslovom „Sirota". Ta „sirota" je slovenská kritika; toda že samo

dejstvo, da piše res e n znanstvenik — ki ne imenuje svojega pra-

vega imena — v resnem listu o tej pastorki našega kulturnega

truda in ubadanja, je zelo razveseljivo ne samo za naše resne kri-

tike, ampak sploh za vsakogar, ki mu je na srcu naš narodni na-

predek. Manj razveseljiv je rezultát, do katerega pride pisatelj na

koncu svoje preiskave. „Sirota je naša slovstvena kritika. Nikdo je

ne goji s spoštovanjem in vestnostjo. Šarlatáni jo vodijo po ne-

plodniti pušavah in ne dopustijo, da se nápoji iz umetniškega vrelca.

Zato pa ne tarnajmo, ako postaja naša lepa literatúra vedno bolj

in bolj tudi — sirota". Vzrok za našo kritino revšino, ali vsaj

eden najglavnejših je po pisateljevem mnenju ta, ker še nimamo
svoje kultúre. To se pozná na nizki intelektuálni višini naših kritikov

in odtod izhaja vsa naša kritina, literárna (in kultúrna) revšina.

Da dokáže svojo trditev, podaja pisatelj natanno analizo našili

kritikov, ki jih po bolj ali manj znailnih znakih deli v posamezne

kategorije. Ne da se mu zanikati pravilnost mnogih potez in znakov,

ki jih je našel na naših kritikih. Samo ta sum obhaja loveka, da

ga je nekak artistien užitek v stilu zapeljal v to, da je napisal

kako podrobnost, ki ne odgovarja popolnoma resnici, ampak je um-

Ijiva samo kot nekak stilistien ornament in duhovita arabeska. Po-

stená ježa in odkrita ogorenost nad našimi slabimi kritiki, temi

nevrednimi lilapci našega kulturnega delovanja, pa ga je zavedla

nekoliko predale. Tako dale, da že skoro oitá edinim in samim
kritikom vso krivdo nad našo kulturno revšino.

Res je: izenaene kultúre pri nas ni, ni niti izenaenega zna-

aja naših posameznih slojev, kaj še lecelote; res je, da nam pred

vsem manjka tradicija, ki si jo šele z muko ustvarjamo. Seveda je

pri tem treba najprej pomisliti, da je pri nas ve tradicije, ko se je

zavedamo. Zavedati se je ne moremo, ker jo še premalo poznamo.

Kratkomalo ncgirati vsako tradicijo pa je ravnotako nesmiselno,

kakor nam odrekati zgodovino. Mi pa imamo oboje: tradicijo in
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zgodovino in obe moramo (saj sta pravzaprav enota!) spoznati, e
naj bo naš nadaljnji razvoj organski in se naj ne vrši v eksperi-

mentatorskih skokih. — Druga pa je s kulturo in našo kulturno

zavednostjo, ki je danes tako nizka, da se skoro lahko ree, da je bila

v prejšnjih stoletjih po obsegu in intenziteti vekrat mnogo veja.

Tega pa niso krivi naši kritiki, saj jih je premalo in njihovo

delo v primeri z delom drugih initeljev preneznatno. Naši kritiki

so prej produkt naših kulturnih razmer, ko njih povzroitelj. Od-

govornost za njih si gotovo lahko delijo z mnogimi drugimi initelji,

ki so jih tudi povzroili. In o teh initeljih je res treba enkrat izrei

besedo. Težko je sicer govoriti o njih, ker so v tako neposredni

bližini, da je o njih popolnoma objektivna in pravina sodba danes

nemogoa, kakor je sploh nemogoe pisati zgodovino sedanjosti.

ukaj se mobilizira cel kompleks vprašanj, ki se sama zase ne dado

obdelati, ki pa se v celoti tudi ne dado izrpno pojasniti v kratkem

lánku. Za to bi bila potrebná podrobná ocenitev in kritika vseh

naših kulturnih faktorjev in za tem bi bilo treba podati pozitivne

nasvete za „reíormatio in capite et in membris". Inštance, ki bi to

sistematino delo izvršila, pa pri nas ni ; zato se moramo zadovoljiti

samo s tem, da opozorimo na eno ali drugo podrobnost, ki se da

z manjšimi sredstvi dosei. Vse skupaj bo pomagala izvršiti veliká

skupna kultúrna vest, kadar jo bomo imeli; sedaj se moramo za-

dovoljiti samo s tem, da poskrbimo, da nani popolnoma ne zaspi.

Kritik, ki vrši svoj posel z vsem spoštovanjem, ki ga ima do

tujega dela in svojega opravka, in z ono vestnostjo, ki je pri po-

štenem loveku samoumevna ob tako odgovornem poslu, naleti na

tisoero težko, ki ga pri njegovem delu ovirajo. Glavni dve sta

pomanjkanje primernega odmeva kritikovim besedám in — kot ne-

kaka praktina posledica tega - pomanjkanje sodelovanja pri kriti-

kovih namenih. In kar je odmeva, je vekrat tak, da ga kritik ni

vesel in ne dobiva izpodbude za nadaljnje delo. Oni, ki so kritik

željni in ki jih z zanimanjem bero, obudujejo le prevekrat na njih

pred vsem temperamentnost stila, virtuoznost besede in pregnanco

primere. Ti Ijudje obtie na golih zunanjostih in ne prodro do

spoznanja, da je beseda obleka za misel, primera oblika ideje.

Pet minút estetinega užitka, dokler so itali kritiko, jim je popol-

noma dovolj ; ko odložijo kritiko, odložijo tudi vsako nadaljnjo

misel nanjo.

Mnogo je krivá tudi nestalnost in fragmentarinost kritikovcga

poklica in delovanja ; toda te je krivá v prvi vrsti nestalnost in po-
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manjkljiva, tolikrat pretrgana kontinuiteta v razvoju naših revij. Však

lustrum se menjajo uredniki in ž njimi se menja tudi štáb kritikov.

In kako velikega pomena je lahko dolgoletna kontinuiteta in enot-

nost vodstva pri kaki reviji, to se vidi na razvoju in vplivu neka-

terih nemških in ruskih revij. Druga težkoa je v tem, da pri nas

skoro ni loveka, ki bi imel voljo in možnost, trajno vršiti posel

kritika vse lepe literatúre. In e to res poskusi, pa se mu práv

lahko zgodi kakor loveku v narodni pravljici o Indiji Koromandiji.

Predno pride lovek tje, se mora pregristi skozi celo goro kaše, po-

mislite, samé — kaše. Kaj uda potem, e ima na koncu, ko se

odpre pred njim literárni Kanaan, kjer teeta med in mleko, tako

pokvarjen okús in izprijen želodec, da ga stresa že ob sami misii

na jed, pa naj si bo še tako dobra. Ubije ga pretežna veina manj

vredne literatúre, ki jo je moral použiti. Pri nas se res skoro lahko

ree, da imamo také kritike, kakoršno imamo literaturo, in ne na-

robe. Pri nas za kritiko ni mnogo prilike, da bi se uresniil nemški

izrek: „Es wächst der Mensch mit seinen hôheren Zwecken" —
mizerija naše literárne produkcije kritika naravnost požre : za nas

velja prej drugi dcl tega izreka : „im engen Kreis verengert sich der

Sinn". Seveda samo tistega, ki ima toliko duševne sorodnosti z

veino naše literatúre, da ga lahko asimilira. Kdor pa hoe kaj ve,

ta se spuša v boj s stoglavo hidro, ki se mu opletá okoli nog in

rok, mu stiska prsi in ga liže s svojimi strupenimi jeziki.

Nckak nepriznan, skriven „contrat social" veže slovenské lite-

rate, kar je prccej singularna in znailna prikazen, da o literarnih

delih kritik ne pišejo. In kako zdravo, dobro in veselo bi bilo to.

Izjeme so zelo rcdke; pri nas je splošna prikazen, da se literáti

sami ne brigajo práv ni za literaturo, ki je vendar najprej njihova

stvar, ampak da prepušajo to skrb drugim Ijudem, ki tvorijo tako

nekake kritike po poklicu. Pa pa potem oitajo kritikom, da

poverjencga posla ne opravljajo dobro, vestno in pošteno. Tako

nastane ono napeto razmerje med literáti in kritiki, ki razvoju lite-

ratúre nikakor ne koristi. Naravno in umljivo je res, saj nima nihe

rad, e pride kdo in s prstom kažc napakc njegovega dela. Literát

imputira kritiku vse prcrad slabc namene, poleg pa ne pomisli, da

se kritik izpostavlja isti, c ne veji nevarnosti, kakoršni literát sam.

In povrh se lahko kritiku šc podrgnc pod nos, da je vendar ne-

skladno merili in prcsojati z intclektualno argumentacijo plodové

umetniškega ustvarjanja. Novela, pesem je vendar v prvi vrsti pod-

zavesten produkt in zato ne gre — tako bi lahko kdo ugovarjal
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— da meri te produkte z istim vatlom, da aplicira pri njih presoji

iste kriterije, kakor pri kaki znanstveni razpravi. Toda do takih —
neizmernih !

— koncev razmišljanja o razlikah umetniškega ustvar-

jaiija in kritinega presojanja ne pride skoro nikdar. Navadno na-

žene tak nezadovoljnež kritika z znanim : „Pa bi sam sedel in

napisal kaj boljšega." Na ta oitek, ki se je k nam sreno rešil iz

dobe „Novic" — znak, kako petrificirani so oni literáti in' v katero

dobo pravzaprav spadajo! — na tak oitek je odgovoril že Stritar,

da se od brusa vendar naj ne zahteva, da bi rezal. V isto katego-

rijo spadá tudi cela vrsta lastnosti, ki jih najdejo taki literáti na

kritikih : oitajo jim domišljavost, nadutost, ošabnost in kar je še

ve takih lepih rei.

Druga, nekoliko bolj spretna kategorija užaljenih literátov so

„žonglerji". Kritik je napisal, da je „punca" zagrebška, v hrvašini

neliterarna beseda, kritizirani literát pa v odgovoru dokazuje, da je

„pipec" znan po celem Zagorjn (in ne samo v Zagrebu), se škan-

dalizira nad turškimi besedami v štokavšini in se prilizuje in láska

kajkavcem, naj s svojim besednim základom bogatijo štokavšino.

Publikum, ki gleda to produkcijo in ki navadno ne primerja kritike

in odgovora, pa ploská in se zadovoljno smeje: „Ali ga je dal!

Práv mu je! Kaj res misii, da samo on vse ve, drugi vsi skupaj

pa ni!" To so ženski karakterji z dolgolaso, kuštravo logiko, ki

se ne znajo držati stvari, ne vedo slediti argumentaciji in ki imajo

samo to spretnost, da znajo besediiti o vscm in še marsiem drugem,

samo o tem ne, o emer je baš govor. Še bolj ko v svojih delih,

kažejo vso svojo umstveno goloto in literarno nezmožnost v svojih

odgovorih. Nezmožni, da bi se držali stvari, stikajo za kritikovimi

generalijami in gorje mu, e sreno iztaknejo, da je filológ. In še

enkrat gorje mu, e se je predrznil pisati o filoloških stvareh. In

vendar je smešno vsakdanja resnica, ki pa jo mora lovek pridigati

samo užaljenim slovenskim literátom, da je vendar precej vse eno,

kdo je napisal kritiko in da je za nje vrednost odloilno najprcj to,

kaj je napisal in kako.

Tretja, ni manj zanimiva kategorija užaljenih literátov so

„staré babe". Tak literát tarna, da je za svoje delo dobil priznanje

vsepovsodi, samo doma ne, da ni v slovenskih kritikah nobene bla-

gohotnosti, ampak samo zafrkavanje in e je práv slabé volje, na-

migne, da ne bo odslej ni ve napisal v slovenskem jeziku. Tu

ali tam se oglaša tudi materijalistina struna: „Však delavec je

vreden svojega plaila". Samo da povdarjajo ti Ijudje ta stavek na-
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pano in noejo uvideli, da se sme vsakeniu deiavcu vendar po-

vedali, ali je njegovo delo res vrediio piaila, ki ga priakuje in ali

ima pravico, da priakuje poleg materijelne odškodnine še kako po-

sebno astno priznanje in odlikovanje za svoje „kulturno" delo. —
Vmes se nájde tudi kaka histerina nátura, ki se, e je na svoj

govor dobila pošten odgovor, hinavsko smelilja in dobrodušno za-

trjuje: „No, no, gospod, kaj pa delatc? Saj vendar nisem tako liudo

mislil. Vi ste me popolnoma napano razumeli." Naivni otroci, ki

dražijo psa, ker ne pomislijo, da ima zobe. Ko so se o tem pre-

priali, pa si drgnejo mea in išejo kos kruha.

Najveji kontingent med nezadovoljnimi literáti pa tvorijo „mu-

eniki". To so vsi oni, ki s solzami v oeh tarnajo, da vidi kritika

na njihovih delih samo slabé, ne pa tudi dobre stráni. Vmes nami-

gavajo, kako zaradi svojega „kulturnega" dela krivico trpe in se

tako ogrinjajo z nekakim plašem narodnega mueništva. Tak literát

si domišlja, da je slovenski ehov — toda kritik, ki bere njegove

stvari, vedno misii, da je vse to bral že dávno nekje v „Zori",

„Kresu" ali v kakili gimnazijskih „Vajali". Drugi ti dokazuje, da

ima boljši štil ko Dumas fils, toda oba ta dva in vsi drugi v tej

skupini niso ni drugega ko navadni dninarji, ki so vrag vedi odkod

in kako zašli v literaturo in se ne ojunaijo, da bi jo zapustili. Nji-

hova sterilnost jih mori, umetniško ustvarjanje jim ne daje zado-

voljstva in užitka, zato pa prenesejo ves svoj, od lastne nemoci in

neskladnosti povzrooni srd na kritiko, ki jim stavi zrcalo pred oi.

V kakem neumetniškem poklicu bi našli dober zaslužek in mir duše,

toda „vis inertiae", ncodlonost in nekaka zagrizena koketnost jim

bráni, da ne odložijo percsa. „artiste est un marchand, et art

est un metier" pravi Musset (Les voeux solitaires) — toda e bi bili

vsaj kramarji s solidnim blagom (nikakor ni potreba, da bi baš

moralo biti umetniško!), pa bi jih bil lovek vesel. In kako potrebná

so pri nas solidna „kramarska peresa" brez umetiiiškili ambicij ! Naj

kompilirajo, popularizirajo, prevajajo, toda za to je treba resnega

študija in vztrajnega dela. Kako novclico ali rtico lovek kmalu

nápise, toda vse to blago, ki so ga ti Ijudje producirali na tako

komoden nain, bo ravno tako pozabljeno in bo ostalo brez sledu za

razvoj naše lepe literatúre in za našo kulturo, kakor je na primer

veina Zorine in Kresovc belctrije. Samo gorje tebi, ubogi kritik, e
se predrzneš razbrati zbirko takega blaga in v posameznostih do-

kazovali, da je vse skupaj samo ponarejena gesta in prazna poza.

Vsi slabi literáti se bodo zarotili zoper tebe ! Boj .se jih, zakaj njih



br. J.Á. Olonar: Beseda o naši kritiki, íiteraturi iii kulturi. 553

je vec ko onih litetatov, ki jih astiš s tem, da s tihim veseljem in

nemim obudovanjem gledaš, kako rasto v solncu in dežju, kako
raztezajo svoje veje vedno više v nebo in prodirajo s koreninami

vedno globlje v zeniljo. Veseliš se njihove božje rasti —• e je

tudi ne razumeš !
— in si zadovoljen, da lahko žanješ okoli njili

koprive, puliš draje, podreš kak krivenast, ostarel gaber ali votel

bezeg, sploh odstraniš vse, kar jini jemlje zeniljo in ovira pot do njiii.

Došlej naštete kategorije nezadovoljnih literátov seveda niso

vse, kar jih imamo; tudi se nahajajo Ijudje, ki bi po svojih karak-

teristinih znakih spadali lahko v dve, celo tri izmed opisanih ka-

tegorij. Nekoliko obširneje je bilo treba govoriti o njih zaradi tega,

ker so na Slovenskem tako številno zastopane, ker so zdravému

razvoju našega slovstva najveja ovira in ker dajejo slovenskému

kritiku najve neveselega in nehvaležnega dela.

To so težkoe, ki ovirajo naš kultúrni napredek in ki tie v

literarnih producentih samih. A tudi med literarnimi konzumenti —
in za te prihaja vendar pisana beseda kot gibalo kulturnega na-

predka v poštev — tudi pri teh ni mnogo boljše. Veliká ovira za

však kultúrni napredek je pri nas tako malo zanesljiva in preraun-

Ijiva psiha naših mas. Vsaka nová beseda, vsaka ideja, ki bi po-

magala poriniti našo kulturno telego nekoliko naprej, doživi v našem

obinstvu udno usodo. Tretjina obinstva jo ob prihodu pozdraví

s slavoloki in zvonovi, pa ji ne ree : „Ostani med nami!" — ampak
jo pusti mirno mimo sebe. Dovolj ji je, da se je za trenotek raz-

grela, toda ta ogenj hitro vzplamti in še hitreje ugasne. Ostane le

kupek pepela, ki ga veter kmalu raznese in potem je vse pozab-

Ijeno. Druga tretjina je za vse popolnoma apatina, zadnja pa se

vsake novotarije naravnost bráni in se ji upira z vsemi štirimi. Kakor

velja to za naše mase v najširšem pomenu, tako in še práv posebe

velja za ona dva sloja, ki ju pri nas predstavljata buržoazija in in-

teligenca. Oba druži to, da sta v prvi vrsti materijalistino navdah-

njena in da se ne zavedata nobenih kulturnih potreb in nimata

nobenih kulturnih želj. Toda tega so krivi v prvi vrsti oni, ki so

po svojem poklicu dolžni oblikovati intelektualno strán slovenstva,

oni, ki so dolžni, ustvarjati v naši maši pravo inteligenco, to je

sloj Ijudi, ki bi razumeli svojo dobo in nje potrebe.

Uitelji in profesorji so avantgarda naše inteligence, in kdor

íarna o našem klavrnem kulturnem napredku, zadene v prvi vrsti

njih. Le deloma jih opraviujejo naše šolskc „razmere", torcj oni

faktorji, ki leže izven njihove kompetence in moí. Pouk v našem
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jeziku in slovstvii na srcdnjili šolali, da govorimo samo o 1em, je

bil v zadujem asu res tak, da ž njim po veini nismo mogli biti

zadovoljiii. Toda sedaj so zahtevc za kvalifikacijo postale mnogo

višje in tako nam bo postava pomagala. Toda to je zuiianji faktor;

na onih toriših pa, kjcr laliko odloujemo sami, tudi marsikaj ni

tako, kakor bi moralo biti. Odkrito se mora priznati, da je društvo

slovcnskih profesorjev opravilo ninogo in z vescljem se je lahko

spominjati požrtvovalnega dela njegovih posameznih lanov. Toda

dela je še mnogo in v došlej opravljenem je vasih zelo malo si-

stema. Samo dva primera ! Slovstvena itanka za najvišje razrede

srednjih šol se je tako lepo modernizirala, da je sprejela celo našo

najnovejšo moderno. Toda za naše srednje šole še vedno velja (in

se pa tudi še pouuje!) ona stará metrika in poetika, s katcro

omagata uenec in uitelj pred vsako Županievo pesmijo. — Pri-

pravlja se velik grško-slovenski besednjak, toda aši, ko so se na

Slovenskcm sistematino priobevali prcvodi iz grške literatúre, so

minili že pred petdesetimi leti. In tako bo ta besednjak prišel práv

kakor nckak filius ante patrem.

In c že išemo krivce, lahko reemo, da ni najveja krivda

na onih, ki knjige pišejo, ampak da je mnogo krivde tudi na onili,

ki knjige zalagajo. Ne da se oporekati, da je zaliteva po knjigali

pri nas zelo veliká, da pa se ji ne ustreza v oni mcri, kakor bi bilo

potrebno in dobro. Premalo inicijative in podjetnosti je v našcm

založništvu, ki po veliki veini ne pozná našili knjižnih potreb.

Konzumentov je pri nas za knjige jako mnogo, samo da med pro-

ducenti in konzumenti ni pravega stika. Ravno tega bi moral tvoriti

založnik. Moral bi poznati našo litcraturo, pa tudi potrebe in žcljc

našili konzumentov, moral pa bi tudi vedeti, kaj lahko priakuje in

dobi od moci, ki so mu na razpolago. Pobrigati bi se morali za-

ložniki tudi za organizacijo naših javnih knjižnic. Toda ti se mcnda

knjižnic boje, ker ne pomislijo, da je namen in sila knjižnic, da goje

smisel za knjigo in Ijubezen do nje. Naše knjižnice bi bile lahko

najccnejše in najuspešnejše reklamno sredstvo za naše založnike.

Mnogo krivde je tudi v našem politinem asopisju, ki je vendar

naši inteligenci vsakdanji kruh.

Ni boljše ni z našimi meseniki in drugimi revijami, v katerih

ni zdravé in pametne difcrencijacijc. Svet gre po bliskovo naprcj,

mi mu moramo slediti, kolikor se da v majhnih presledkih in ne

smemo preživcti vseh tistih genetinih etáp, ki so jih drugi narodi

morali. Mlad národ smo — in ravno mladi narodi imajo prednos,
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da jim iii treba vsega preizkušati, aiiipak da laliko kar najboljše

vzamejo, kjer je. Toda to najboljše je treba spoznati in se ga hitro

okleniti. Naše publikacije, ki bi morale biti sredniki med svetom in

nami in ki bi tako lahko bile najuspešnejši movens kultúre in kul-

turnega izenaenja med nami, pa vasih še preve spominjajo na

dobo kresilnega kamea in gobe. V staré mehove je treba vliti no-

vega vina, in e stari mehovi ne veljajo, pa si oskrbimo novih.

Med našimi kulturnimi delavci ni pravega kontakta, osebnega

že zato ne, ker so raztreseni po vsej domovini in izven nje v naši

dijaspori. Pa tudi intelektualnega kontakta ni, vsaj skupnega toriša

ne, kjer bi se lahko razpravljalo o vseh prašanjih, ki gibljejo našo

inteligenco, predvsem mlajšo. Nad vse znailna in stará prikazen

je, da so se vsi takí poizkusi, ustvariti si skupen fórum mlade in-

teligence, pojavili in všili zunaj domovine. Res je, da imamo danes

že marsikaj. Toda, da je omnibus, ki se priguga však drugi mešec,

dasi bogato obložen z najrazlinejšim blagom, preve okoren ve~

hikelj, ki ne more zadošati vsem potrebám našega intelektuelno

tako hitro živeega aša, ta zavest se je že tudi ukoreninila. —
e se govori o naši nizki kultúrni višini, se krivda ne sme

dajati samo enemu stanu, ker zadeva nas vse. Glavni krivec je ne-

zadostna kultúrna zavednost. To zavest, našo kulturno ves t je treba

najprej krepiti. Pomagala narn bo spoznati naše kultúrne potrebe

in najti pota do pravé, národne kultúre. Pred tem pa je ne samo

možná, ampak naravnost potrebná kooperacija vseh stanov. In dobro

in zdravo bo, e se nekoliko otresemo raznih utopistinih senti-

mcntalitct in se navzamemo nekoliko narodnega — impcrijalizma.

Pavel Golia:

Zimsko popoldne.

V kosmatih sncžinkah sneg nalctnvn.

Saní zažvcnketajo na vaši —
in že ogluši cvenk kraguljkov daljava.

Mimo okna lezejo urc poasi,

zamišljenost nad njimi plavá.

Na dnu srca se spomin oglasi

ter sc zamakne v ples snežink

:

in pesem se odtrga raz stcn

monotona, kakor refrén

žalostink.

36*
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Josip Hraslar:

Izza zadnjih dni.

v.

Bledorumena svetloba se je razlila po mestnih strehali tistc.s:a

avCTustovega dne. Polzela je navzdol in se zapletla v vrliove

zaprašenih kostanjev na prostranem trgu. Rumenele so veliké liiše,

rumenela v ozadju ulica, rumenele glave valujoe množicc. Kakor

skozi okajeno steklo je sijalo jutranje solnce izza pajolanastili,

vzhodno nebo zastirajoih oblákov.

Pod kostanji je stala stotnija, odpravljena na odliod. Pisano

cvetje na epicah, sveže kite na prsih, cvetje na jeklu ob bokili,

cvetje iz svetlikajoe ss cevi nad rámami. Božji grob sredi zapu-

šene in molee katedrále na Veliki petek.

Množica se pogovarja poluglasno, odsekano, nerazlono. Kakor

bi šumeli ti glasovi nekje za mestom, bi se oddaljevali, izgubljali.

Rcka, grgrajoa, poslavljajoa se od solnca, izginjajoa v podzemstvu,

Stotnija se ureja, narednik ita imena poedincev, nobenega

ne manjka. Postaren rezervní poronik, v civilnem poklicu gimna-

zijski profesor, hodi pred fronto gori in doli. Njegove dobre modre

oi zro zamišljeno ez to pestro množico nekam v daljo. Išejo in

se udijo, da ne najdejo. Njegova levica objema držaj sablje, prvi

v življenju nabrúsené. Kaj bo ž njo? Še mulie ni ubil nikdar, po-

trpežljivo jo je odpodil, ako mu je sedla na že razredene lase. Oj

Ijudje, siromaki! In vendar se ne boji niesar in nikogar. Samo

preblizu je še njegov dom, tam za tretjim griem. Preve ga še

oveva vonj po domaem zatišju, preve ga še dosega glas njego-

vega edinca, kobacajoega še po vseh štirih po svetli in prijazni

sobi z razgledom na vrt, kjer je še pred nekoliko dnevi, ni liudega

slute, trebil zarastle gredice. Vse je še preblizu, preživo. Ko mine

to, ko bodo vmes gore in doline, reke in potoki, nepregledne da-

Ijave in gozdovi, tedaj ga mine ta mciikoba, tedaj bo junák kakor

drugi, velik in moan, trd in neizprosen. Ali je res? Ali ni to samo

prevara? O domovina, v tem ko sc odmikaš, si v resnici srcu samo

še bližja. Kaj ne, gospod profesor? In ako bi tega ne bilo, bi ne

bilo junákov . . .

Rezko povelje, puške se zableše v solncu, se dvignejo od tal

na ráme. Prsi sc izboijo, mišice napncjo, kakor vzidana stoji vrsta

za vrsto.
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Opazujoa in akajoa množica se zgane, zadiiji pritisnejo

naprej, prazni prostor med njo in med fronto se oži. V naglici se

stiskajo roke v zadnji pozdrav, Odhod se bliža neizprosno.

V zadnji vrsti na desnem krilu stoji Francelj. Stirinajst dni je

že, odkar se je loil od doma. Kdo bi ga tako liitro spoznal sedaj

v tej obleki? Vsi so si podobni, kar jih je tukaj, vsi zagoreli, žilavi,

razlika je samo v velikosti.

Nekdo ga narahlo potegne za rokav. Francelj se ozre. Droben

obražek mu zre smehljaje nasproti, dvoje nežnih roic se dviga

proti njemu.

„Kdo si, deklica mala, ki me pozdravljaš v tem Irenotku?"

„Ata, ata," vzklika otrok in šili k njemu, vsemu ovenanemu.

Francelj se strese in se ozre kvišku. Vsa kri izgine hipoma iz

njegovega obraza in šili k srcu. Nerazlona ustva se ga polašajo.

Pred njim stoji Tinka, lepa, življenja polna.

„Ne zameri, Francelj ! Nisem mogla drugae. Peš sem prišla

in prinesla otroka. Vsaj sedaj te mora spoznati. Ni te še videla

nikoli, Bog ve, e te bo še kdaj. Zbogom, Francelj, ne zameri. Bog

te privedi nazaj zdravega!"

Francelj ne ve, kako se godi ž njim. Nehote, proti lastni volji

se mu iztegnejo roke in dvignejo otroka kvišku. Njegova ústa se

za hipec približajo drobnému elcu.

Tinka stoji omamljena, blažen smehljaj kroži okoli njenili

usten . . .

Povelje zadoni, Francelj stoji zopet trdo in ncpremino. Vrste

se okrenejo in premaknejo, trdo stopajo po ulici. Práv polcg

Franceljna na desnici stopa profesor s udovito milim izrazom na

bledem licu.

Na koncu ulice rni kolodvor, na široko so vauj odprta stranska

veliká vráta. —
Stotnija se je vkrcavala. Dolga vrsta železniških voz je rnela

dale v ozadju na tiru. Kakor globoka zrela so požirala odprta

vráta posameznili vagónov moža za môžem, oddelek za oddelkom.

V nekoliko minutah so požrla vso stotnijo. Tu in tam se je po-

kazala pri oknu glava, nad njo druga, v ozadju tretja in etrta.

Iztezale so se roke po ašali pencega piva, ki so ga v brzih skokili

donašale smehljajoc natakaricc. V vagonih je cepetalo, zbijale so se

šále. Zapela se je pesem, tu domáca, tam tuja, malokjc poscbno

ubraná. Ražne národnosti so sc mešale in prelijale, sklepala so se

znanja in liipna prijatcljstva. Vse na cni poti, vse proti enemu cilju
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Kam? Oblak ne ve in val ne kam . . . Stroj sopiha, oblak

dima se dvigne visoko proti solnni lúi, za njim drugi še višji

in temnejší. Železje zaklopoe, odbijai udarijo trdo drugi ob dru-

gega in poasi, kakor velikánska rnosiva kaa se vije vlak daljc,

Vriskanje, vpitje se podvoji, skozi vsako odprtino silijo roke, ma-

hajo robci in epice. Bog z vami, junaki

!

Izprva se vije vlak mimo dolge vrste mestnili hiš, kmalu samo

še mimo posameznili napol zapušenih dvorcev, mimo otožnih kmc-

tiških gospodarstev, nazadnje po pusti dolgoasni planjavi brez

studenca in drevesa. Dalje, dalje. Kakor iz tal vstajajo posamczne

postajice, vdirajo se ez nekoliko hipov zopet v tla. Tišje in tišjc

postaja po vozovih.

Francelj sloni pri zamreženem oknu. Današnji dogodek ga

vznemirja. emu je prišla? Kaj je nameravala? Ali je bilo to po-

trebno, sedaj po tako dolgem asu, ko je bilo že vse pozabljeno

in pokopano? Razumeti ne more, kako je postal hipoma tako mehak,

kako ga je mogel tako zavratno napasti slaboten trenotek. V dno

duše se sramuje te svoje liipne, nerazumljive slabosti. Izdal se je

sedaj, pred vsem svetom je takoreko priznal, da ima ta otrok nekaj

pravice do njega. Ko se je prej tako trdovratno bránil najmanjše

misii na to žalostno zadevo. Kako ga je prekanila, kako je znala

izrabiti sedanje njegovo stanje ta ženská.

Misii se mu vedno bolj mešajo, trpká neenaka ustva ga

prevladujejo. Pred njim vstaja Jelovina, okoli njega se sue Anka,

odnekod se približuje Tinka. Oetov glas mu zveni na ušesa: „In

tudi iz one koljive zadeve si se izmotal pred tremi leti brez po-

sebnc nesree." Ako bi bil danes oe videl njegov sramotni poraz,

kaj bi storil?

V tem hipn se mu zazdi, da ga je nekdo potegnil za rokav.

Obrne se naglo, a nobenega ni za njm, tovariši cepe na svojili

prostorili in dremljejo.

Vlak sopiha dalje, dalje v rno ncprodirno no.
Francelj se stisne v kot in zamiži, šili se, da ne bi mislil ni-

esar, práv niesar. A ko se komaj nekoliko umiri, ga zopet nekdo

potegne za rokav. Otroji glas bije na njegova ušesa.

„Ne bo mi dal odslej vc miru ta otrok, vedno me bo vlekel

za rokav," si šepee Francelj in nová plahost léga na njegovo

bolno dušo.

Vlak sopiha dalje, dalje, vedno tcmnejša no se pogreza na

poljano . . .
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VI.

Silno, kakor na jugu pripeká solnce. In vendar snio visoko

na severu, biizo ruské meje. Kakor dale sega oko, povsod prod

in pesek in za njima movirje, umazano, bievnato, globoko. Le

s silno težavo se pomika naprej stotnija, se pogreza, izkopava,

zaostaja in se zopet zaletava. V oddaljenosti bliši na^proti

smrekov gozd, med njim se meša listnatá bukovina. Tam bo bolje,

do tja treba priti, naj velja, kar hoe. V debelih curkih tee znoj

po zarnelih in zaprašenih iicih, kakor med mahom studenec,

izginja v šetinastih bradah sopihajoih vojakov. Vedno hujša in

neznosnejša je vroina, vedno težji so telenjaki in nahrbtniki , . .

Hvala Bogu, vendar enkrat v gozdu! Nizko se klanjajo smrekové

veje, lahen vetri se lovi po njih. Ah, kako hladi! Samo trenotek

na mehka tla, na svilnati mah, in nove moci se naberejo . . . Poitek?

Kdo bi sedaj mislil nanj? Dalje, deca, dalje . . . dalje! . . .

Krvavordee zahaja solnce, zadnji rob zatone in že se spušajo

pošastne sence na daljno planjavo. Na obzorju temni siromašna

vas, za njo nekoliko napol podrtih kmetij. Tam je za nocoj cilj

pohoda, do tja treba priti.

Stotnija se ustavi, odlagajo se telenjaki, nihe ne misii na jed,

samo poitka, poitka ! V naglici se napravijo šotori, vojaki poležejo

po tleh. Francelj je sreen, ni mu treba na stražo. V kmetiški hiši sc

zarije v seno in sladko prespi do ranega jutra. Ko izleze iz svojega

zatišja, vidi, kako se odtaka debela rosa s šotorov. No je bila

tiha in svetla, a strupeno mrzla. Vojaki so bili trdi, premrli. A

nihe ni tožil, skoro veseli izrazi so se zrcalili na resnih obrazih.

Kje bi bilo dobiti kaj hrane ? Francelj pretakne vso zapušeno

hišo, povsod vse prazno, vse golo, Kmet je vzel s seboj, kolikor

je mogel, ko se je pripravljal na beg. Nazadnje vendar nájde v

skritem kurníku nekoliko jajec. Oj, kako dober in izdaten zajtrk!

Še preden izpije zaduje jajcc, zavriši v táboru: „Deca, ples

se prine." Kakor bi trenil, je vse pokoncu, v trenotku je priprav-

Ijena stotnija na boj. Tihota okoli in okoli, svet trenotek. Na iskrem

belcu se pripodi od nekod višji astnik. Konj se spenja in pcni.

Od ust do ust se širi novica: Sovražnik je v neposredni bližini,

kakor listja in tráve ga je, v veliki premoi je pred nami. Naši so

v stiski, omagujejo, na pomo!
Šum raste in se bliža. Franceljnu utriplje srce moneje, sliši

ga skoro. Prvi bo sedaj v ognju. Od trenotka do trenotka raste
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razburjenje, raste priakovanje, vedno veje, vedno silnejše. Ali se

bojiš, Francelj? Kaj še, o strahu niti sence, samo priakovanje,

priakovanje. In v tem priakovanju samo cna veliká misel :
Naprej,

naprej

!

In res že gre naprej, naglo, lilastno. Zaostala je vas, zaostalo

drevje, zaostalo vse, kar se je stavilo na pot. V trenotku je stotnija

sredi bitke, v najljntejšem ognju. Nepopisen, grozen šum, glava

hoe poiti, ušesa bôle, srce se ki. Krogle žvižgajo, sikajo, strojne

puške regljajo, granáte basirajo v tem groznem koncertu. Vedno

nanovo, vedno huje. Sodnji dan.

Naprej, naprej! Na desni in levi padajo fantje kakor snopi.

Eden vrh drugega, kúpi se kopiijo. A kdo bi se brigal za to

!

Naprej, naprej

!

Vendar se je treba ustaviti, sovražnik epi v varnih rovih, nje-

gova žetev je preobilna. Napravíte rove, fantje! Vse se vrze na

zemljo, kopije rove. Od tukaj se bo dalo dobro meriti, vsaka krogla

bo zadela.

Francelj leži iztegnjen v svojem rovu. Nizko se pritíska glava

k zemlji, k cevi ; roka je mirna, kazalec desnice pritíska mehanino

in enakomerno na puškin jeziek. Krogla za kroglo žvižga iz cevi,

iše cilja. k, k, se zarijajo nasprotne krogle v zemljo pred njim,

visoko v zraku zabasira granata in se razpoi nedale na levi. Nekaj

dreves odleti v zrak, med vejami se mešajo odtrgane roke in noge,

visoko gori se dvigne nekoliko odtrganih glav in telebne zopet

navpino na zemljo. Kri se zbira v mlakah, šum raste, še vedno

raste. udno. V tem groznem metežu, v tem peklenskem vrišu se

Franceljnove misii liipoma odtrgajo od sedanjosti in z neodoljivo

silo se mu pošili v spomin domai kraj, daljna Jclovina, lepa in

blestea. Francelj, kje si? rna smrt pred taboj in okoli tebe, in ti

sanjaš? . . . Napol v ekstazi, napol v nezavesil se nekoliko dvigne.

Glava in levica se prikažeta iz rova. V tem hipu se zave, se zdrami

iz sanj. Mimo njegovega ušesa je zažvižgala krogla, druga je pre-

vtala levico, ki se ni bila premaknila nikamor. Kolikor mogoc
liitro sc zopet stisne v rov, v varno zavetje . . .

Vil.

Jese. Okoli .iclovine je vse pusto in prazno, pospravljeni so

poljski pridelki, vcter brije skozi obrane jablane in hruške. Vrabci

silijo na skcdenj in v svisli, prvo listje rumcni in odpadá.



Josip Hrastar: Izza zadnjih dni. 561

Stari Jelovan pripravlja na dvorišu koleselj. Siná Franceljna

gre akat na kolodvor.

Mimo gre krmár Matjaž, zlovoljen in postaran.

„Kako je Franceljnu, Jelovan?"

Starec pogleda topo gostilniarja in praví:

„Kako naj bo? Bomo videli."

ez etrt ure se odpelje koleselj, po tisti poti kakor pred

dvema mesecema. Ob enajstih dopoldne je že v bližnjem mestu na

kolodvoru.

Na ovinku se prikáže vlak. Poasneje vozi kakor v prošlih

lepih asili. Starec stoji tik proge, priakujoe zrejo njegove oi

vlaku nasproti. Roke podrhtevajo, v prsih se vzdiga up in strali.

A vse nadkriljuje veselje, da se vraa sin živ domov. Na daljši

dopust, kakor je pisal.

Vlak se ustavi. Iz zadnjega voza liiti nekdo proti starcu. Ustavi

se pred njim.

„Koniaj sem te spoznal, Francelj," vikne starec in se nagne

proti sinú.

Francelj ga objame z desnico med tcm ko tii levica v belcm,

od vratu navzdol viseem povoju.

„Menda ni prehudo, Francelj," opomni oe in káže na sinovo

levico.

„Ne, oe . . . dobro je."

Starec se oddahne. Mole grcsta proti izliodu, mole sedeta

na voz. Svetla kobilica potegne, in naglo in veselo drii voz navzdol

po beli esti.

Že blizu doma vpraša oe :

„Kako dolgo ostaneš doma, Francelj? Koliko so ti dali do-

pusta?"

Francelj se bridko nasmehne.

„Ni ve ne pôjdem nazaj, oe."

Starec ga neverjetno pogleda.

„Mar bo kmalu vojske konec?"

„To je v božjih rokah, oe."

„Torej ?"

Francelj se nagne proti oetu m pravi tiho, skoro šepco:
„Oe, vaš sin je brez leve roke."

Starec odpre nehote ústa, toda nobene besede ni iz njili. Roka

se dvigne, bi zažvižga visoko po zraku in neusmiljcno padc na

hrbct kobilin . . . Naglo bcži kobilica, kakor ptica pod nebom.
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Francelj pa zaiic pripovcdovati vse dogodkc, ki so drcvili iiiinio

njcga v zadnjil] asih. Nazadnje pristaví:

„Kaj sem dolžan otroku, ki sem ga zatajil pred svetom in

pred vami, oe? ... In njej?"

Starec se je zamislil. Šele ez dolgo je pokimal z glavo in dejal

:

„Kakor je božja volja."

Franceljnu so se olajšale prsi, oddaliiiil se je.

„Tega trenotka sem se bal," je dejal nato skoro slovesno, „a

šcl je mimo mene po srei. Hvala vam, oe!"

ez nekoliko hipov je še pripomnil:

„Kako je to žalostno, da nas mora šele nesrca ublažiti in

napraviti iz nas Ijudi. Ali bi ne bili lahko še veliko boljši in blažji

v srei?"

Po vaši gre novica od ust do ust, da bo zagospodinjila Tinka

na Jclovini še pred letošnjim adventom. Vidka pa je že scdaj skoro

stalni gost v liiši Jelovanovi in njen glas oživlja prej tako pusto

liišo, kakor da bi zveneli iz vscli kotov srebrni zvonci.

KarcI Dolenc:

Ob koncu leta.

Kedaj ste odšli, vi dnevi dolgega leta?

Kedaj ste odšli z vso svojo obilno bridkostjo,

kedaj ste odbežali s skopo svojo sladkostjo? —
Vsa zemlja tam zunaj je z belim prtom odetá —
a ni li še veraj pod oknom bezeg cvetel?

A zdaj, glej, je gol ves, ves mrtev, oledcnel.

Ni veraj še gnezda dvojica lastovk nosila?

Kdaj se poslovila, kdaj se je na jug prcselila?

Ni herka sosedova še predverašnjim pela?

A veraj zbolela in legla, ez no je zvenela.

Zdaj v grobu leži . . . Kak as beži, bcži!

In vse mineva ... lír smrt koši, koši!

I mene ez no morda pokosila bo,

in prej, kot sanjam, poneso me v liladno zemljo
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L. Pintar:

O krajnih imenih.

Dejali smo, da pri krajnih imenih p ra vil o ma služijo prcdlogi

„v, na" oziroma „iz, z (s)", e mislimo na notranjost tislih

mej, ki kraj omejujejo, — e mislimo na doloen okraj, v cgar

mejah ali med egar mejami se razprostira, e mislimo na površje,

vrhu katerega ali na katerem stoji. e se pa kraj, ki ga imamo v

mislih, le od zunaj dotika tistih mej, v katerih je obsežen sosedni

okraj, nam logino ne morejo služiti isti predlogi, ampak isto drugi

razmerniki n. pr. : „k, do; pri (hrv. kod) ; od" — kam? „nad, pod

pred, za(d)" s tožilnikom, kje? isti razmerniki z družilnikom, od

kod? isti razmerniki s predstojeim „iz", torej „iznad, izpod, izpred,

izza(d)" z rodilnikom. S tem pa kraj pravzaprav ni vsestransko

omejen in doloen, ampak le bolj enostransko naslonjen. Pri imenih

„Pricerkev, Prilipe, Prigorica, Pribukovje" si sicer lahko mislimo vas

ali del vaši, ki je poleg cerkve, v bližini lip, na vznožju gorice in

ob boku bukovja — ter se zavedamo, da ti kraji niso práv na istem

mestu, na katerem so cerkev, lipe, gorica in bukovje, ampak samo

v dotiki in bližini. To je povedano z razmernikom „pri" — in

prvotná krajná doloila so se morala glasiti le: pri cerkvi, pri lipah,

pri gorici, pri bukovju ter so povdarjala samo tangentno toko onega

kroga, ki nam ga dotina vas ali del vaši predstavlja. Pozneje šc

le, ko se je pojem zaokroženega sela in enotnega bivališa vsch

nastanjencev ob tej tangentni toki bolj ustanovil in utrdil, smo
zvarili iz takih prepozicijonalnih izrazov novo krajno ime, ki ga

lahko vežemo s pravimi lokalnimi predlogi „v" in „iz", ki kazeta

na notranjost, tcdaj še le smo mogli zaeti z novimi konstruk-

cijami: v Prilipe, v Prilipah, iz Prilip — v Prigorico, v Prigorici,

iz Prigorice — v Pribukovje, v Pribukovju, iz Pribukovja i. t. d.

Stanovniško ime v množini lahko rabimo namesto krajncga

imena, ker pri tem mislimo na celo površje tistcga od teh Ijudi

naseljenega ozemlja, na notranjost tistih mej, ki to ozemlje ob-

dajajo. Izraz „vi. Ljasehi., in Polonia", po naše „v Lchih, med
Poljaki, na Poljskem ozemlju" nam je razumljív. — „Pa išera

njega iz svatova" (er jagt ihn fort aus der Schar der Hochzeitsgäste)

nam je tudi razumljivo, ker se zavedamo, da so svatjc, ízmed ka-

terih je iztiran in izoben, neka enotna množina, sredi katere se je

iztiranec prej nahajal. Logarji in Lužarji so nastanjenci na Logu in na
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Luži in je torej iiiogoe, da celo to iiaselbiiio imenujemo s stanov-

niškim imenoni Logarji, Lužarji namesto s pravim lokalnim imenoin

Log in Luža. Ker pri tem mislinio na notranjost naselbine, bi

se torej ne bilo uditi, e bi konstruirali : v Logarje, v Lužarje, v

Logarjih, v Lužarjih, iz Logarjev, iz Lužarjev, ker se zavedanio, da

nam ni misliti na posamezne naseljence, ampak na celotno na-

selbino ali vas. Vendar je tudi pri nmožinskih stanovniških imenili

bolj v navadi konstrukcija kažoa ne na notranjost, ampak na dotiko

in bližino, torej: pri Jamških poleg Dobovca, pri Ravnikarjih in

pri Srovinih poleg Kljuevice in pri Pavliih poleg Završja, vse v

Svetokriški obini — pri Kožarjih poleg Žigmaric, pri Štuparjih

v obini Županje njive i. t. d. Pri ednini hišnih imen je pa samo

ta konstrukcija mogoa, torej: pri Medvedu (ne v Medvedu), pri

Hadiku, pri Jagru, pri ahu, pri Trevnu, pri Valeniu i. t. d.

V srbohrvašini je pa poleg „kod" (pri) tudi v rabi „u", toda ne

z mestnikom, ampak z rodilnikom n. pr. u Jovana = kod Jovana

(pri Jovanu). — Ravno ta konstrukcija hišnih ali naseljeniškili imen

v singuláru, namre na vprašanjc kam? „/?, /o" (ne „v"), na vpra-

šanje kje? „pr (ne „v") in na vprašanjc od kod? „oí/" (ne „iz") —
ta konstrukcija mi dokazuje, da se jezik ali živa govorica zaveda,

da tii za krajnim imenom osebno ime in da osebnih imen v teh

primerih ni mogoe konstruirati po nainu pravih krajnih imen s

prepozicijami kažoimi na notranjost, ampak le s predlogi kažoimi

na dotiko in obližje. e pravimo kmetiji (posamezni hiši, posestvu,

naselbini i. t. d.) „pri Poljanšku", se zavedamo, da imamo v mislili

poleg osebe gospodarja te kmetije tudi hišo in kmetijo na poljani,

zavedamo se pa ob eneni tudi, da se kraju pravzaprav pravi po-

Ijana, posestniku na poljani pa Poljanšak. V konstrukciji pa

obe imeni dosledno razloujemo: na Poljani, pri Poljanšku, v Pre-

serjah, pri Presercu, na Vranjskem, pri Vránjšku (Vranjšáku), na

Meji, pri Omejcu (pri Mejau), v Dobju (v Dobniku), pri Dobnianu
(pri Dobnikarju) i. t. d.

e torej vidinio, da se pravo krajno ime in naseljeniško (prav-

zaprav osebno) ime glede konstrukcije dosledno loita, moramo iz

tega izprevideti, da so ona krajná imcna, ki jih konstruiranio z „v,

na" oziroma z „iz, z (s)", zares pravá krajná imena, ne pa osebna

imena na kraj prenesená, kajti takega prenosa v singuláru sploh ne

poznamo. e torej pravimo „v (>elovcu, iz Celovca", mora biti to

pravo krajno ime, zares lokalen pojem. To izpriujc konstrukcija

s predlogi, ki mcrijo na uotraiijšino, srcdi katcre sc kraj naliaja.
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Oglejmo si to teorijo še na drugih primerih in skušajmo se

uveriti, da osebnih imen v singuláru ne moremo prenašati na kraje. —
Ceróvec je razširjeno iírajno ime, toda za njegovo razlago se ne

bo nihe razborit skliceval na kranjski pregovor „šparovec cérovca
nájde", eš da je osebno ime cérovec (trošivec, uživavec) preneseno

na kraj, kjer se troši in zapravlja. To bi bilo preabotno ! Na prvi

pogled razumemo, da je cerovec isto, kar cerov gozd (Zerreiciien-

wald). — Smrekovca (Fichtenwald) ne bo nihe zamenjal s smr-

kavcem (Rotzbube) in orklovca (Orkljevec pri Mirni peci) ne z or-

glavcem (Orgelspieler). Jaz bi si to ime razlagal le za rkljevec, to

je gozd v katerem rasto rklji t. j. smrekovi hlodi ali žagovci. Primeri

okovnik, Brunnik, Lutik, Vitovec z mladim protjem za vite ali viíre

(Wiedengertach), Rantovec pri Ravnem in Tršlavec pri Lokah, oba v

Krški obini, Ranto (Stange) imamo iz bavaršine, torej Rantovec

Stangenwald. Tršélj (tršljá) je pritlikavo krivenasto drevo, torej je

Tršljevec gozdi takega drevja (Wald von Kriippelbäumen) t. j, ru-

ševje. Mogoe bi bilo tudi misliti morda na izraz ,trša, tršel",

Schilfrohr (Piet. II. 699), tedaj seveda bi bil Tršljevec trstovje ali

trstje ÍRohrhorst) kakor Stvolóvec ali Steblóvec t. j. C«ilouc. — Primeri

Stabljevac pri Plominu (Fianona), dasi množina Stabljevci káže na

osebno tme. — — Tudi Stegóvec pri Mokronogii ni morda iz oseb-

nega imena „iztegavec" (Strecker, nomen agentis od iztegati), ampak

je iz stógovec z oslabelim vokálom prvega zloga vsled prevage

naglasa od „stog" (Schobersta nge), torej das Gestänge i. t. d. Od

lukati (spähen) je osebno ime (nomen agentis) lukavec (Spälier,

Gucker), toda krajnega imena Lukovec pri Mirni si ne bom razlagal

s prenosom osebnega imena na kraj, odkoder je mogoe lukati in

razgledovati (Spähort, Hinterhalt), ampak si bom po podobnih pri-

merih vzel analogijo ter rekel, da je lukovec lukov zelnik, lukovo

polje (Lauchfeld) in iukovica lukova njiva (Zwiebelacker). Pri Preni

je posamezna hiša z imenom Bezgavec. Tu je dvoje mogoe,

ali je bezgavec osebno ime (nomen agentis) od bezgati (wíihlen)

t. j. rovar in šuntar (Wiihler und Hetzer). V tem primeru bi bila

pravilna konstrukcija „pri Bezgavcu". Verjetnejc pa je, da je Bez-

gavec potvorjcno iz Bezgóvec (Holunderstaudach) pa da ima kon-

strukcijo pravih krajnih imen, torej v Bezgovcu, kakor v Cerovcu

ali v Celovcu ali v Dobovcu i. t. d. V Struški obini pri Dobrepoljah

imamo vas Potiskavcc, toda hudo bi se motil, kdor bi mislil, da je

nomen agentis potiskavec (t. j. tisti ki potiska, Riicker, Schieber)

preneseno na kraj, kjer je treba v strmi brcg navkrcber potiska ti
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in pomagati, da inorejo vprcžcnci spcljati. Nad Potiskavcciii je

nanire Tisovec (Eibenwald), kar je isto, kakor Kisovec na dveli

krajih Ržiške obine, nanire pri Lokah in pri Podkraju, Primeri

keden = tcden). Potiskavec je torej potvorjcno iz Podtisovec (Un-

tereibacii). Primeri Ccrovcc in Podcerovcc v Dvorskí obini Radeš-

kega okraja, Gaber in Podgaber v Višenjskem okraju, Log in Podlog

pri Mokronogu, Nart in Podnart, Brczovec in Podbrezovec, Laniše

in Podlaniše pri Oslici pa Mihovec in Podmihovec v obini Šmiliel-

Stopie, dalje Mihovo in Miliovica v Šentjernejski obini pa Pod-

maliovec pri Zabukovju v Šentrupertski. — Mrhovo (Maiciiau) je kraj

z mahom (méli, mi.m., Moos) porastcn in oblika M<'hovo je prosti

neutrum snovnega pridevnika, kakor Vrbovo, Hruševo, Cerovo pri

Šentjurju pod Ljubljano, Jelovo pri Radeah, JesenOvo pri Tro-

janah i. t. d. Mihovec ali Mihovec (mahovnat kraj, Moosgrund) je

pa ta snovni pridevnik posubstantivil na masculinum, kakor je ma-

hovnica (jagoda, Mooslieidelbeere) pridevnik „malioven" posubstan-

tivila na femininum. Primeri Vrbovec pri Polomu in pri Dobrniali,

Hruševcc pri Preni in Hruškovec pri Raki, Cerovec, Jelovec, Jesc-

novec pri Železnikih i. t. d. — Znan je priímek Priiávec, pa ni práv

verjetno, da je nomen agentis od prhati t. j. po netopirjevo polc-

tavati in priiutati, torej Flatterer, pa tudi ne od prhati v pomcnu

hrzati in rezgetati, torej Wieherer, Schnáufer. Verjetneje se mi vidi,

da je ta priimek od krajnega imena Príhova ali Priháva, ki ga sre-

amo na Štajerskem petkrat, — enako kakor je n. pr. Milávec od

krajnega imena Milava (ob. Žile pri Sv. Vidu v Cerkniškem okraju)

nli Dobravec od krajnega imena Dobrava i. t. d. — e pa naletimo

scdaj v obini Ržiše v Litijskem okraju vas z imenom Prhovec, ne

bomo rekli, da je tu osebno ime Prhavec pieneseno in porabljeno

za krajno ime, kajti to ni posamezna hiša „pri Prhávcu" na Prhávi

ali na Príhovi, ampak cela vas s konstrukcijo „v Prhóvcu". Práv

ta konstrukcija pa izpriuje pravo krajno ime in poleg zgoraj na-

vcdenih analogij Cerovec Podcerovec, Mihovec Podmihovec, Brezovcc

Podbrezovec iz imena sosedne, blizu enako veliké soseske, ki sc ji

pravi Orehovec, lahko uganemo, da je ime Prhóvec nastalo per

liaplologiam iz Podorehovec (Unternuiiwald) — in glavo bi stavil,

da bi se utegnila ta oblika morda še najti v zelo starih urbarjih

ali pa v farnih knjigah, e jih je kaj ohranjenih. Primeri še: Pod-
oreh v Moravskí, pa Podbukev v Šentlampertski obini, Podhruška

v Kamniškem okraju, Podsmrcka pri Lužarjih in pri Dóbrovi, Svibno

in Podsvibno v Svetokriški, Žunovcc pri Sclu v Mirnski in Podžu-
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movec pri Zabukovju v Šentrupcrtski obini. — Ce primerjamo v

Boštanjski obini Potóvec pri Apneniku in Vitóvec pri Jablanici, tudi

dobimo vtis, da bi bil utegnil Potóvec morda per haplalogiam nastati

iz Podvitovec (Unterwiedach). Meni vsaj se vidi to verjetneje, nego

da bi mislil na kako prenašanje osebnega imena potovavec (Wan-

derer), ki bi se moral v taki obliki razlagati tudi le per haplologiam.

Ali naj mislimo na protovec = protje (Reisig, Gertacli), eš da mu
je r izpadel? Tudi še to bi bilo verjetneje, nego nonien agentis po-

tovavec od glagola potovati. — Petkóvšek ali Petkovšák (po Ljub-

Ijani tudi v potvorjeni obliki Petkosig) je stanovniški priimek izveden

preko pridevnika Petkóvski iz krajnega imena Petkóvec. Petkovec

je vas pri Rovtah v Logaškem okraju. Imena te vaši pa ne bom
izvajal po imenu petega dne v tednu (Freitag), dasi so mi znana

krajná imena Podsreda in Podetrtek v Kozjanskem, Vélika nedelja

v Ormoškem in Mala nedelja v Ljutomerskem okraju, ražne Sobote,

Sobotke in Szombati pa srbski namastir „Petkovica" pod Cerom

in drugi v Fruškoj gori, kajti naši Rovtarji so javaljne kedaj po-

znali sveto Petko ali Paraskevijo kakor Srbi. Tudi osebno ime Petko

(hypokoristikon od Peter), kakor je poznajo Srbi, je bilo Rovtarjem

javaljne kedaj znano. Jaz imam marve na slutu, da je tudi to ime

preko snovnega pridevnika izvajati iz drevesnega imena po ti k

(Steckling), t. j. drcvesce, ki vzraste iz kolia, ki v zemljo potak-

njen požene korenine, nad zemljo pa vejice in veje, Vrbovje, topolje,

jelševje i. t. d., se zasaja s potikanjem mladih potinic ali potikov

(Steckreiser). Mogoe je seveda tudi, morda še verjctnejše, da je

potkóvec mlad gozd, v kterem sekajo late, rante, prote, kolie i. t. d.,

ki jih rabijo potem za potíke ali pótke (Fisolenstangen, Wein-

gartenpfähle, Hopíenstangen). Primeri imena: Kolovec, Kolievo,

Golovec in Golnik, Rantovcc i. t. d. Petkóvec iz potikóvec t. j. po-

tikov gozd (Heisterwald, Lattengehôlz) od polik (Hagstange, Som-

merlatte, schlanke Ficlitenstange), ki se potakne raznim rastlinám

plezavkam in ovijavkam za podporo, da se ob njili vstromijo, n. pr.

hmelju, napovemu fižolu, vinski trti i. t. d.

Izraze za stecken, stechen tvori slovenšina iz dveh koreov
t. j. „pik" n. pr. piiti, zapiiti, piati in „tuk" n, pr, vtekniti, vtikati,

tiati. In tako najdemo pri Pleteršniku (I, 656) „nápi = nati",

palica, na katero se fižol (grah) natika, da se ob njej ovija, — Grali

se ne natika na palico, ampak palica se napii ali natakíie zravcn

grahovega stebla v zemljo, da se šibka graliovina ob njej navpino

vstromlja in popcnja kvišku. Namesto sestave „natekniti, natikati"
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pa rabimo tiidi „potekniti, potikati" in poleg „napik" ali nápí" tudi

„potik" ali „poti" (Steckrebe) in „potka, e, f. (Fisolenstange) Piet. II,

185. — Samostalniki sestavljeni s predlogi iiaglašajo se razlino,

ali na predlogu ali na deblu, torej nápi, náti ali napi nati. Pri

sklanjatvi pa nekteri tcli samostaliiikov, ki so imeli v noniinativu

še naglas na prcdlogu. pomakncjo v nadaljnjih sklonili ta naglas

na deblo n. pr. nápi, násad, náti, prísad, závod — toda v genctivu :

napía, nasáda, natía, prisáda, zavóda. — Toda ne vsi tako ali

vsaj ne v vseh narejih. Pleteršnik (II, 876) ima pravilno zabeleženo

„zasip, zasípa- s pripombo, da se naglaša tudi „zásip". Zásip pri

Gorjah je znano krajno iine, ki se z naglasom na predlogu izgo-

varja blizu da cnozložiio, in na vprašanje od kod? odgovarjamo

veinoma „iz (z) Zaspa" (ne Zasipa), „z Narta" (ne: Na-érta), „iz

Nádgerce" (ne: Nad-goríce). , Pleteršnik (1,674) ima k nominativoni

„nati" tudi „náti" in „natik" tudi „nátik" le genetiv „natía" in

„natíka". Sklepati bi se dalo po navedbi na 656. straní, da práv

isto velja tudi za „nápi", pa vendar naša poljanšina pozná menda

le genetiv „nápa" in pridevnik „napov" n. pr. napov fižol (Stecken-

bohne). Iz tega pa sklepam, da je mogoe tudi poleg naglašanja

„potik, poti" še „pótik, póti" in da je dopusten iz „pótik" (hótliíl

genetiv „potka" in pridevnik „potkov". Potkov gozdi t. j. les, v

kterem sekajo potke ali nape, palice za potikanje ali napievanje,

je pótkovec ali petkóvec íStangenholz). Da celo korenski samo-

glasnik po izgubi akcenta laliko izgine sam izmed konsonantov

korenskega zloga, nam kažejo ražni prímerí, kakor Zaspa, préska =
présf'ka (Durchliau), záska = zásr-ka (verliakter Speck), zátka = zatka

(Stecknagel), vótka, ozek žep, kamor se noži vtakne ali vtka ítd.

(Piet. II, 787). — Ker smo že pri izgibanju ali ízginjanju korenskih

samoglasnikov, naj onenim še en primer, ki je potreben korektúre.

V Ljubljanskem zvonu (XXX, 591) sem razlagal ime Skovec po

haplologiji iz *skokovec (slap ali skoidalo). To menda ne bo držalo.

Verjetneje se mi vidí sedaj, da je to práv Sitovec (Binsicht, iun-

cetum) in sicer je zadnji od prostega „sít" (Binse), Si.tkovec pa od

deriviranega „sitek, sitka" (= sitec, Binse, Piet. II, 482). e „sit-

kovec" pomakne svoj naglas na naslednji zlog naprej, tedaj seveda

vokál prvcga zloga po izgubi akcenta oslabí na poluglasnik v oblikí

„si.tkóvec" in naposled popolnoma izgine s t vred, ki se je morda

pretvoril na k potcm pa z naslednjim k strnil v en sam konsonant.

Primeri Snovik iz Sosnovik (t. j. borovík) s strnitvijo dveh s^v. —
Krajno ime Skovec imaniu pri Mokronogu in pri Véliki loki. Fiat
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applicatio! Pa da se povrnemo še enkrat k krajnému imenu Pet-

kóvec nazaj, móram še opomniti, da je tu mogoa še druga raz-

laga. Po premestitvi (metatezi) konsonantov imamo poleg mogyla

gomila, poleg netopir nepotir, poleg monastir tudi iiamastir i. t. d.

Kaj velja, e ni morda i Petkovec izprevržen iz Tepkovec (Ort, wo
Mostbirnen wachsen Piet. 11, 664).

e primerjamo Lukovec pri Mirni in pa Malkovec pri Mokro-

nogu, pa se spomnimo na izraze „macesen, maprika, maklen", ponudi

se nam konjektura, da obstojí poleg „luk" (Lauch) deteriorativna

vsporednica „maluk" (Aberlauch, scorodoprasum), od tod bi dobili

Malúkovec ali Mali.kóvec. e primerjam Magolnik pri Radgonici

(ob. Dole) in Magovnik pri Sv. Janezu v Kótu (ob. Sv. Križ pri

Svibnem) z Golnikom pri Tržiu, ponuja se mi konjektura, da ob-

stojí poleg „gol" (Hegeling) tudi vsporednica „magol" (Afterschlag,

tenuiora silvae ligna). Meglenik pri Trebnjem bržas tudi ni v meglo

závit vrh (Nebelberg), ampak Magolnik ali, kar je morda tudi mo-

goe, Maklenik t. j. maklenov gozd od „maklen" (Afterahorn, acer

pseudoplatanus), ki pomeni tudi trdoleskovino (Spindelbaum, evo-

nymus); v zadujem primeru bi bil Maklenik kapovo grmovje ali

trdoleskovec. Z zloženko Maklenik vzporediíi je prosti Klenik (= ja-

vornik Ahornwald). To ime nahajamo v Vaški obini v Litijskem in

v Šempeterski v Postojnskem okraju. — Tudi o raznih Makovcih

kljub nemškemu prevodu Katzendorf dvomim, ali jih je izvajati iz

živalskega imena maek (Kater), marve se mi ponuja misel na

rastlinstvo, torej makovec Salweide (salix caprea) ali pa Hauhe-

chel (ononis spinosa); na kako deteriorativno vsporednico s „ok"

(Klotz) t. j. na „maok" skoraj da ni misliti. V Šentjernejski obini

je vas Maharóvec, toda težavnega njenega imena si ne bomo raz-

lagali morda iz osebnega imena „mahadravec („Schlotterer), marve

imam na slutu, da tii v njem tudi gozdno ali hostno ime. Menda

je Maharóvec z Boróvec (t. j. borovje , das Forchach) v enakem

razmerju kakor Maklenik s Klenik, Magolnik z Golnik, Malkovec z

Lukóvec i. t. d. Seveda „borovec" kot krajno ime pa ne pomeni

posameznega borovega drevesa (borovec = bor, die Fôhre), kakor

sicer navadno, ampak borov gozd (t. j. skupino borovja, pinetum).

Glasoslovno razlago od „b-f-h" si mislim tako, da sta si b in í v

mnogih primerih vsporedna: Bistrica Feistritz, Bli.c Flitsch, boršt

Forst, bor Fóhre i. t. d., pa tudi f in h nastopata vsporedno: Fabjan,

Fabjani, Fabé, Fojke, Rafole, fotiv (Bastard), fištrna i. t. d. na eni,

pa Habjan, Habjani, Habe, Hojke, Rahole, hotiv, hištrna i. t. d.

,Ljubljanski zvon" 1914 XXXIV. 12. 36
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na drugi stráni. Poleg „borovcc" je slišati v iickterih narcjih tudi

„farovec", a ta je z oziroiii na naštete vzgledc lahko tudi „harovec".

Kot krajno ime se nam prezcntira Farovec pri Pretrežu v Slovenje-

bistriškem okraju. Farovec je tedaj z obliko Maharóvcc v

istem razmerju kakor SelíWec (obina Sv. Janž pri Spodnjem

Dravogradu) in Me silo vec (pri Hajnskcm v obini Sv. Peter na

Medvedovcm selu). Primerjati bi se dalo morda tudi Kronovo
(gorénje v obini Sv. Peter in dolenje v obini Bela cerkev) in

Mokronog, ki ga je prevajavec z obliko NassenfuB duhovito(?)

preložil na nemšino. - Kromnov (primeri niorda eški Krum-

lov) dá práv naravno in jasno Kronov (stsl. i.i'omI;, vstran,

abseits) in Makrónov je kraj nekoliko vstran, pa hodi tja s

suhimi ali z mokrimi nogami. Koliko iinamo Stranj in Stranskih

vasí! Primeri tudi Kronau (Kromnov?) in Kranska (Kromi.nska ?)

gora. Tisti, ki z veliko vnemo razlagajo krajná imena iz osebnili,

bi bili morda zmožni Leskóvec, vca, m. in Leskóvica, e, f. (Has-

lach, coryletum — izgov. Leskóuc, Leskóuca) naposled izvajati iz

laskavec (Schmeichler). Pri Curnovcu v Sromeljski obini Breškega

okraja je skupina ali soseska štirih híš, ki se imenuje Migovec,
in na Kranjskem irnamo pri Mirni vas z imenom Migovica. Meni

ne pride na um, da bi ta imena izvajal iz „migavec" (Winker, t. j.

tisti, ki miga) ali iz „migalica" (Zittergras), ampak si mislim, ko

razvidim iz Pleteršnika (1, 290), da je iga = iva (Salweide, salix

caprea) — mislim si, da mora biti igovec ali ivovec (Salweiden-

gehôlz, salicetum), igov ali ivov log in igovica ali ivovica da je

igova ali ivova suma (hosta) — in dalje si mislim, da sta Migovec

in Migovica toliko kot Ma-ígovec in Me-ígovica iz deteriorativne

vsporednice k „igi" ali „ivi", t. j. ma-íga (ma-íva). Pri igovnici

(Jocliwiede) je dvomno, ali je z igeserico ali ižesnico vred od igo

(ižes, jugum) ali pa je iz igovine spleten ro. Ivje pri Podkraju

v Radeški obini je ivovje (salicetum). Iglenik (eden v Šmihel-

stopiški in drugi v Velikološki obini) gotovo ni pušica za igle

(Nadelbíichse), ampak le iglievje (Nadelgehôlz) ali pa od kakega

nadriknjige popravljem?) Igovnik (ivovnik = ivovje, Salweiden-

gebusch). Primeri Jelševnik pri Dobliih in Borovnica pri Vrhniki in

druge za Stolovnik (zgoraj na 460. stráni) navedené iz pridevnikov

na -oven izpeljane tvorbe. Ali se z imeni Migovec in Migovica

sme tudi vsporejati ime Migojnice v obini Griže v Celjskem

okraju, mi ni še jasno, slutim pa, dá. Še dve interesantni s prcd-

ponko „ma" opremijeni imeni naj omenini. Za Tržicm nad
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1

Bistrico gori pod Košuto imanio dva vrhá : ^Matisovcc (Eibenwald)

in Mecesnovec (Lärchenwald). — — Kolóvec nikakor ni kalavec

(Klieber), ampak iz jelševih kolov vzgojeni gozdi t. j. jelševec

(das Ge-erlach ali Gerlach). Trnovec nikakor ni tarnavec (Jammerer),

ampak trnov log (das Dornach) in tudi Cvelóvec ne more biti cvi-

Ijavec (Winseler), ampak le Stvolóvec ali stvolov grm, oziroma

grmovje (das Rohrach). Iz glagolskih debel izvedena nomina agentis

so praviloma le osebe, ne pa kraji; — in skakavec (der Springer)

ni kraj, ki skáe, ampak vrelec, ki kakor živ skáe po skalah, pre-

nesene morda tudi kraj ob tem vrelcu. Kraji ni ne delajo, — ne

celijo, pa tudi ne cvilijo in ne cvelijo. — —

Dr. Sketova písma iz Bosne.

Priobil J. Wester.

(Dalje)

III.

Zenica, 12. avgusta 1878.

Pondeljek popoldnc v táboru.

Dragi prijatelj

!

ez gore, na gore ! Tako nekako se je zadnje pismo konalo.

Nadaljujem pa hitro, ko smo istinito dovšili besede: Gremo na gore

in ez gore. Spremljaj me na mojem potu in se docela zamisli,

da si v Bosni in sicer v takem oddelku Bosne, kjer ni hiš, ne

Ijudi, ne dúha ne sluha živega bitja, temve samo visoko, pol po-

lomljeno in strohnelo drevje, pravi pragozd, kjer se malo seká,

temve le veter gospodari.

Iz Žep, od koder sem Ti po bitki s Turki pisal, smo se

odpravili na pot v soboto ob 5. zjutraj, 10. avgusta, in sicer, ko je

pet bilo, se je cela tretja gorska brigáda pomikala naprej zraveii

Popradnice- potoka na planino Pri b i sa vo. Ta dan je bil prvi

iz Maribora sem, da smo prišli do dobre vode. Pili smo jo kakor

vino. To je bilo naše odrešenje za ta dan. Vedno gremo naprej,

seveda le poasi, jako navpik. Eno goro prekoraimo, nato zopet

drugo; že smo upali, da se mora to nehati, ker se lepo zrano

obnebje prikazuje skoz gosto gošavo, ali glej, ni konca teh visokili

36*
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hribov. Mi moramo vedno naprej in naprej. Živina, ki je za nami

hodila in nosila, je spehana ; vekrat je padala in moralo se je ,pre-

ložiti. Kanóne so kaj težko dalje spravljali, kajti konji so se prazni

komaj pomikali po ozkili potili. Gozdi bO Icpi, drevje je strašno

visako in debelo, najve je bukovja, tudi veliké smreke se prikazujejo

bolj in bolj. Lesi je veliko polomljenega; strolmelo je strašno

veliko lesu, kar nam spriuje, da se nikdo dosti let že za gozd ne

briga. Škoda tako lepega drevja

!

Poitka pravzaprav ni nobenega na tem potu. S Pribisavc-

planine smo šli na planino Ja vo r j e. Prišli smo ob ' 2 9. zveer

na neki prostor pred vasjo Bi str i co. Tam se je tábor napravil;

okoli in okoli se je straža postavila. Kulialo se je stoprav zdaj.

Ob 12. ponoi je bilo skuhano; moštvo ni moglo ni poivati, kajti

potem se je moralo zlo kuriti v táboru. Ob treh zjutraj smo morali

vstati, ob 5. smo odšli ez gore naprej na G orevico -planino.

Ob 9. zjutraj se je zvedelo, da so Turki Vranduk zapustili. Mi smo

šli navzdol proti esti; ob ';'2ll. uri smo prišli šele na cesto. Tam
nismo skoraj ni poivali, temve korakali smo kar naprej, kajti

povelje je bilo prišlo, da moramo še tisti dan v Zenico, eden marš

od Vranduka dalje. Korakali smo, kakor je le bilo mogoe. Vse je

bilo neizreeno spehano od prejšnjega dne in tudi od današnjega

pota z gor dol. Piti ni, jesti ni, moštvo slabo. Zaeli so padati

in po eni uri hoda jih je ez 50 padlo in zaostalo.

Vranduk me je zanimal. ukaj so se po bitki pri Žepali

zbraJi ostali Turki. Kakih 10.000 jih je bilo, ki so zastavili sotesko

in klanec. Nádejali smo se hude bitke, ali odšli so bili v soboto in

ob 5. zveer je naša glavna kolóna že bila tam.

To je za nas srea, xia so se Turki umaknili iz Vranduka.

Vranduk je namre kraj, stoje sredi klanca ali soteske, ki je tri

ure dolga. Bosna tee med visokimi gorami in peinami, na levi

stráni Bosne zraven nje pelje ozka cesta. Na nekih krajih je tako

ozka, da težko štirje skupaj marširajo. Pionirji so jo morali sevcda

popraviti, k€r je bila razdrta. Trdnjavica Vranduk stoji tako, da se

iz nje vse vidi. Živa duša ne more blizu, ako kakih 1000 mož
zasede ta hribek, ki kipi v Bosno in skoz katerega pelje cesta. Také

soteske še nikdo od nas lii videl. Jako smo se tedaj razveselili, ko

smo slišali, da so se Turki umaknili. Zakaj so to storili, ni znano.

Morda so se zbali, da jih ulovimo in postrelimo; kajti rce se, da

je Trávnik ravno pádel in da jih druga divi/ija lahko od zadi prime.

Nato bi bili vsi izgubljcni.
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Umaknili so se ez Zenico. Kakih 40.000 jih je bilo. Svoje

strelivo so tam poskriii, ali to se je izjavilo. Prebivalci so v Zenici

ostali in vsi donašajo orožje v naše roke. Žepe in Vranduk so

vši zapustili in dobiti ni bilo niesar. Ob 2. smo zunaj Vranduka

poivali dve uri. Napili smo se vode, kajti driigega ni bilo ni . . .

Ob '/-' 8. smo prišli brez poitka v Zenico. Moštvo je bilo na slabih

nogah. ahko si misliš težave. Vsi astniki spriujejo, da- še ni

nikdar naša armáda takih maršev napravila. Tisti veer se ni ni
dobilo. Ob 1. ponoi se je meso razdelilo in potem so kuhali. Cele

noci ni miru. Dež je tudi zael liti, kar je zdaj že vsakdanja navada.

Od 28. julija nismo bili pod streho. Vedno smo mokri. Od naše

oskrbovalne kolóne smo po vec dni odstranjeni ; enkrat pet dni,

zdaj dva dni. Tudi danes še ni našega provijanta tukaj. Lajtnant

Sen. profesor, je zdaj tudi pomaga pri trénu. Preživiti je težko

toliko Ijudi, ker se tukaj težko dobi kaj drugega ko vasi

kakov sad.

Pozdraví mi vsc skupaj ! Zdravstvuj

Skcl.

Do s ta vek i z I. pisma gospe G r.

Vitez, sreda 14. avgusta 1878.

'/:3. popoldnc.

. . . Danes taborimo pri vaši Vitez, štiri marše od Sarajeva- od-

daljeni. Povésmo sena mi je ležiše in koleni sta mi miza^ ki na

nji pišem. Lepo dolino, krog in krog od gorá obdano, mi zre oko.

Sredi po dolini se vije mala reka, ki nam daje vode in liladi naše

ude, dobrota za vojake, s prahom pokritc. utim se pravega .sinú

matere narave.

Od 28. julija je nebesni svod. naša streha. Ve noci so nas

temni oblaki rosili s svojo neprijetno, ker neprimerno moo in nam

jemali ves poitek, kakor nam je svetila milá luna s svojo bledo

svetlobo. Krátko povedano : strašno nas je pralo in izpodmivalo.

Šele sedaj sušim svoje stvari, ki bodo v kratkem neporabnc.

Kljub tem zoprnim razmeram je moje telo še dokaj dobro;

še vedno sem práv vrst in že sam se udim, da sem vse násilne

marše tako dobro pretrpel. Naši marši, posebno naše tretje gorske

brigáde, so bili taki, kakršnih ni še nobcna avstrijska armáda do

današnjega dne prestala — tako trdijo stari, izskušeni astniki. —
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Za lo vztrajnost in za vroo bitko pri Žepah siiio dobili od Nj.

Velianstva cesarja že posebno vcliko polivalo.

Oskrbovanje je zelo težavno. Krulia nam inanjka, ravno tako

vina. Liter slabega vina stane 80 krajcarjev; za pol lileba koniisncga

kniha sem plaal 50 krajcarjev. Denár nima nobene vrednosti.

Škatljica vžigalic stane 10 krajcarjev. Za denár se ne more ni

dobiti, ker ni niesar na prodaj. Marketendarji so vsi brez vina

in kruha.

IV.

Sobota, 17. avg. 1878 v jutru ob 9.

na maršu.

Dragi mi prijatelj!

Iz V i téza smo korakali proti B u sova i, velikí turški vaši.

Dežela se vedno lepša prikazuje. Bil je praznik Veliké gospojnice,

15. avgusta v etrtek. Domai Ijudje so bili vsi praznino, lepo belo

obleení. Šli so k maši; kajti prikazovali so se nam le kristjani.

Turki so vsi odbežali. Pred Busovao je stal na lepem trávniku,

ez kojega je peljala naša cesta, lep oblok. Skoz njega smo nav-

dušeni korakali. Veliko Ijudi je stalo okoli njega, ti so nas slovanskí

prijazno pozdravljali z „Živili". Naši Slovenci so to pozdravilo z

enakim odzdravom odzdravljali. Veselje se je bralo kristjanom iz

oi, ko so videli, da potujejo njihoví zašitniki v njihov kraj in

deželo. — Na obloku je bil nápis v dvojnem jezíku: v slovanskem

in nemškem. Nisem si mogel koj napísali besed, alí zapopadek

je : Bog požívi našega cesarja in njegove podložnike ! Bog poživi

vhod !

Ta dan smo od '9. do 2. marširalí. Cesta je bila jako prašná,

pot muen. Mi smo bili prednja straža. Koliko dela, si lahko misliš.

Eno uro dalje nego drugi smo imeli potem svoj tábor. Da je bil

praznik, nismo za dobro znali ; samo obed, ki smo ga stoprav ob

7. zveer dobili, nas je malo spominjal na poseben dan. Zraven

tábora namre je tekel mali potoek. V njem so naši Ijudje nalovili

rakov in mi smo imeli dobrih in velikih rakov kot privržek, kojega

smo seveda plaali sami.

Turke smo ta dan pred seboj gnali. Eno uro so pred nami

bežali. Njihov tábor smo našli, ko so še ognjiša bila mokra. Ker

jih nismo mogli zasaiti, smo se vrnili v tábor ; ali oni so se, kakor

se je izvedelo, zopet obrnili in se za nami podali, tako da so samo
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cno uro ez no od nas oddaljeni bili. Znali snio, da nastane v

petek, 16. avg. boj. Zbralo se je neki 5000 Turkov skupaj, zasedii

so klanec pred selom Kiseljak. Poasi smo se pomikali naprej. Naš

polk je bil v rezervi, kajti dosti je že storil,

Ob 9. zjutraj se je že ulo pokanje našili pogorskih kanónov

na gori vštric našega tábora. Puške se oglasijo in poasen boj se

zaenja. Ob 10. je bilo hudo pokanje. Naši poljski kanoni so se

spravili na precej visoke hribe in strašni poki so se razlegali od

gore do gore, vragom na kvár. Strašno huda kanonáda se je vneki.

Tudi Turini imajo kanóne, pravi se, da dvanajst. Ob '2 12. je bilo

najhujše. Naš polk je akal povelja.

Ob l.popoldne je vse potihnilo in cela kolóna se je pomikala

naprej. Lovci so bili ta dan najbolj v boju. Ranjenih je le jako

malo na naši stráni, tudi malo mrtvih. Turkov je precej ujetih in

ranjenih. Bojiše so Turki precej zapustili, ko so se zaeli naši

kanoni glasiti. Mi smo jih zasledovali in podili, zato je bil pa marš

tudi težaven. Turki, ki so bili ubežali, so se hoteli pred Kisel-

jak o m utaboriti, ali mi smo jim bili za petami. Skoz vas Kiseljak

jih je potem neki 4000 ali 5000 begalo. Mi, to je ravno naš polk,

je dospel sem do Kiseljaka. Pred vasjo smo imeli malo streljanje.

Lovci so morali ve hišnih duri probiti, ker so bili Ijudje v hiši

zavarovani in so streljali ven na naše.

Kiseljak je bil Turkov prost, sarao kristjani so tam ostali. Hiše

so tukaj lepe ter zidane. ukaj so že židovi, kajti dobilo se je" pivo

prvikrat na celem maršu. Pivo v steklenicah je bilo práv dobro,

samo da nam ni bilo mogoe ga veliko dobiti. Peti bataljon je šel

namre zunaj Kiseljaka na nono stražo ob 9. zveer; kajti ob tej

uri smo šele prekoraili selo Kiseljak. Ves dan smo bili tedaj na

esti. Prah je bil strašen ; kadilo se je, da se ni ni videlo. Grla so

bila strašno suha, Kuhalo se je opolnoi in juho smo jedli šelc

ob treh. Celo no se ni moglo in smelo spati.

Drugi dan, to je danes v soboto, smo ob 8. zapustili svojo

stajo in šli dol na cesto zunaj Kiseljaka, kjer ravno akamo na

glavno kolono. Zdaj med poitkom mi je nekaj aša in sem koj to

spisal v spomin preteklih dni. — Moral sem nehati, kajti ravno, ko

sem zadnjo besedo zapisal, je prišlo povelje odriniti.

Danes, 21, avgusta v sredo nadaljujem v táboru v mestu Sa-

ra j e vo (Bosna Séra i). V kratkem Ti popišcm sledee dni.

Od Kiseljaka gremo naprej. Vroina je bila 36". Od vroine

in prahu je moštvo kakor muhe padalo za cesto. Od štajerskih
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polkov je vec nego polovica popadala. Ogrski polki so kar kope

vojakov vzadi pušali. Turška „karavla" (strážnica) je 808 m visoko.

ez to goro je bilo težavno. Celo vec astnikov je obnemoglo. Jaz

sem težko hodil, ali s pomojo vinskega dúha in z moenjem sene

in ela z vinom se mi je posreilo strpeti to pot. Ob 8. zveer

smo prišli v Blažuj v tábor. Turki so vsi pobegnili pred nami in

se razpostavili na visoinah okoli Sarajeva.

V nedeljo je bil dan zaželjenega poitka. Cesarjev rojstni dan

se ni slovesne obhajal, samo godba enega polka je igrala cesarsko

pesem in nekaj hurá-klicev se je ulo.

Na veer se je baterija podala naprej in zaela s svincem po-

zdravljati gore sarajevske. To je bil znak sledecga dne.

V pondeljek, 19. avgusta, smo ob '28. vstali, ob 4. smo že

korakali proti Sarajevu. Naloga naše, sedaj iz Marojievega in Har-

tungovega polka in 31. lovskega bataljona obstojee brigáde je bila,

na desni stráni mesto zasesti in ga obiti. Ob 6. zjutraj se je na

levi stráni, kjer je prišla zraven Bosne divizija Tegetthoff, zaela

bitka. Kanoni so hudo pokali. Mi smo korakali skoz hudo zarašene

šume. Nam primešeni kanoni so zaeli na desni stráni obstreljavati

gore in njih vrhove, ki so bili celo obsedeni s Turki. Cez naše

glave so žvižgale kanonske krogle, k srei brez uspeha. — Slednji

dospemo do gor. Marojiev polk na desni, lovski bataljon na levi,

mi pa na desni stráni Marojievega polka smo se naprej pomikali

proti vrhovom sarajevskih gora. Hudo je pokalo. Turki so poasi

zapušali svoje dobre pozicije, ali slednji so morali zapustiti naj-

višje peine, ki so jih bili zasedli.

Ob poldvanajsti uri smo prišli na vrh pein, odkoder se nam je

odprl krasen prizor. Pod nami se je razlegalo mesto Bosna Séra i.

Okoli in okoli je obkroženo s hribi in gorami. Od treh stráni so

kanoni izpraznjevali svoja zrela v mesto in v trdnjavo. Jako lepo

je bilo videti z visokih pein bombardiranje pod nami, potem pla-

polanje rdeežareega plamea, ki se je vzdigoval iznad mestnili

hiš. Vse ulice so gorele; ve nego na šestih, sedmih krajih je mesto

plamtelo. Težko smo priakovali konca. Reduta (trdnjava) je bila

še v turških rokah, ali ker smo jim bili s svojo baterijo za hrbtom

in ker so druge baterije odspredaj zid tam pa tam razdejale, se je

posreilo priti ob 1. popoldan v reduto ter tako mesto in trdnjavo

vzeti. Ravno ob tej uri se je razlegal generálni marš med našimi

etami. Vse je bilo veselo in radostno.
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Naenkrat nastane globoka tihota; pokanje poneha, le tam pa

tam se je ulo pokanje iz pušk, kajti vnel se je bil hud cestní boj.

Iz hiš so streljali ne samo moški, tudi ženské in otroci so po svoje

pripomogli in veliko naših vojakov uniili. Ljudi, ki so streljali iz

hiš, so naši seveda pobili.

Ob treh se je zaela slovesná kanonáda. Sto in eden strel se

je razglasil med gorami, kjer smo mi do \'il. zvear akali po-

velja, kam da naj se v tábor podamo. Godba je igrala cesarsko

pesem, avstrijska zastáva se je razpela in poveljnik se je ustanovil

v „koaku", t. j. v poslopju avstrijskega poslanstva. Zdaj po sedmih

težkih urah se je mesto moralo vdati.

Mesto je precej veliko; hiše so lesene, ali vmes tudi zidane.

Prašno in umazano je vse, kakor je to po turških mestili navada.

Orožje morajo prebivalci vse oddati. Zaupati Ijudstvu nikakor ni,

kajti zbirajo se vedno ete, ki nas hoejo po gorah zasaiti. Stráže

so torej goste in služba je težka in jako pogostna.

Danes v etrtek, 22. avgusta, smo še v táboru v mestu. Kako

dolgo ostanemo, ne vem, ali mislim, dalj aša ; kajti dvomim, da

bi«se prej podali odtod, nego dobimo novili pomocníkov iz Avstrije.

Med nami je novica, da še tri armáde dojdejo. To je práv. Kakor

se zdaj razvidi, ni drugae mogoe vse premagati, pomiriti in po

avstrijskem smíslu organízirati. Dežela se mora z meem v roki

priboríti.

Kako je mnenje pri vas, mi je neznano, ali radoveden sem

ga zvedeti. Glede pošte omenim, da nimam iz Tvojih niti B. rok

pisma Druge pošte nismo od 13. avgusta nobene dobili; takrat

je bila zadnja od 6. augusta. Zveza je seveda, kakor se vidi, slabá

;

kajti za našimi hribi so tudi vstaši in nas nadlegujejo, unievajc

brzojavno vez i. t. d.

Dozdaj sem, hvala Bogu, vse dobro prestal. Ranjenili in mrtvili

je bilo v pondeljek precej ali zelo veliko; broja natanko ne vem.

Naš polk je ta dan samo dva izgubil ; tedaj veliká srea. Zaradi

tega je pa prej veliko izgubil . . .

S srnim pozdravom do Vaju in Vajinih soprog in otrok

ostajam Vama vdan prijatelj

Skct.



578 Dr. Fr. lleši: eški J>judjc encga dne" <ili slovenskí „Kunlrulorji Škrubarji'

Dr. Fr. lleši:

eški „Ljudje enega dne" ali slovenskí

„Kontrolorji Škrobarji".

(Konec.)

l-^redno sta se razstala, je Bogislav še povedal, da bi on zdaj

že iHOgel imeti „lepo pozicijo na onem svetu", pa ni si izvolil

pravega aša. „Bilo je septembra, pa bi imel premalo Ijudi na po-

grebu, zato si je premislil; v tej dobi se kopije krompir in Ijudjc

na kmetili ne utegnejo." Tako je Modráek zvedel, zakaj Bogislav

ni šel na „študijsko potovanje v najtemnejší katekizem". Doma sc

je Bogislav spravljal spat, pa ga je spet zamikalo, si pogledati

„blestei predmet" ; odpre pisalno mizo — pa je li to paraliza ali

kaj? V pisalni mizi je bil na mestu revolverja zastavljalni listek.

isto je bil pozabil na to. Nato je legel, si potegnil pernico cz
glavo in mrniral: Vse Ijudi naj bi pogoltnilo brezdno, potem bi sc

on rad vrgel vanje — ves ta prizor bi naslikal in razglednico po-

slal Bogu z nápisom: In philantliropos! ... Pa že nejasnejše so

misii v njegovi glavi ; mislil je: Najbolje je, svoje notranjosti ne

razkrivati Ijudem . . . Kmalu je zasnul in krásno sanjal; v sanjah

se je poravnal z vsemi upniki in z Bogom. Ko je bilo to vse izpla-

ano, je resno pristopila k njeniu Marglierita v tisti opravi, kakor

jo je imela v Hiitteldorfu, in rekla: Nezvestnik, Vi ste na me po-

zabili? Obsojani Vas na ž i vi j en j e! — Bogislav je malo-

marno odgovoril: „Tout égal ! Odliajamo s tega sveta tako naglo,

da ni niti vredno, da bi si tukaj lovek slekel površnik!" —
Kakor vidimo, dejanja v telininem pomenu te besede v tem

románu ni ; le epizóde so, ki jih spajata Bogislav in „duh" Ijudi

enega dne. Pravzaprav tudi v „Kontrolorju Škrobarju" nadvladujejo

epizóde, Ijubezenskc afére Škrobarjeve; vendar ima Kraighcrjev

román neki dogodek za vezilo epizód, namre volitve v Št. Jcdrti

in príprave za nje.

Pa da ne jemljemo besede „dejanje" v tem tehniškem pomenu,
ampak v navadnem, vsakdanjem ! Kar se v tem smislu godi \

„Ljudeh enega dne", so vejidel dogodki dunajskí, torej dogodki

v velikcm mestu; le dcloma junakujejo „Ljudje enega dne" v

Filistrskcm gradišu in nckcm slinem cškem mestecu, kjer imajo

davni adjunkti — scveda tudi kontrolorji — veliko vlogo, vsi sami
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Ne -pili. Toda rodom so „Ijudje enega dne" pa veinoma iz takili

gradiš in njih okolice, ne le Modráek in Bcgislav, ampak tudi

Svojšický, Šemrha, Olajz itd.

Kot Ijudje, ki so iz majhnih krajev doma, pa baš zato v veli-

kem mestu doživljajo svoje „katastrofe", nalikujejo bolj Ilievim

„Došljakom" nego Škrobarjem ; le toliko bi se dalo rei: Škrobar

se uti narodnostno na tujih tleh, na tleh, ki imajo svojo psiholo-

gijo, in v to psihologijo se ne vživi niti on niti ostali Kranjci,

kakor se „Ljudje enega dne" izgubljajo v neumevanem življenju

velikega mesta.

Sicer pa, kaj je pravzaprav „življenje" teh „Ljudi enega dne"?

Praktino reševanje ženskega vprašanja z moškega stališa.

Svojih „Ijubezni" junaki enega dne sploh ne štejejo, kakor

Škrobarji ne; Bogislav ima svojo Olgo, ki pa ostane v ozadju, kakor

Škrobarjeva Fani ali ona stará v Celju; ima svojo lieno, ki je nekak

par Škrobarjevi Ciliki; svojo Margherito Precioso Stello Matutino,

drugo Tiliko s arno poezijo; ima svojo romantino služkinjo. Skro-

barjevo Ijubezen z materjo in iierjo je pa Bogislav prepustil dav-

nemu adjunktu Nepilu, nezakonskega otroka Svojickemu, a svo-

jemu najboljšemu prijatelju Modráku nevesto, ki si je pred poroko

hotela dobiti še lep „spomin" na Dunaj, pa gospo Karolino, ki je

bogata in mina kakor Filika. Seveda dunajsko mesto je veliko,

zato Ijubosumnost ne žanje tako laliko.

Živec le v epizóda h, smatrajo „Ljudje enega dne" zákon

za budalost in zvestobo za ncpriroden ter zato nemoralen pojav.

Tisti, ki zastopa pri njih filozofijo enega dne, Bogislav, pravi svoji

Margheriti: „Da bi se pa zavezal z menico za veno Ijubezen, tega

ne smeš od mene zahtevati. Bojim se, da bi mi enkrat mogla biti

prezentirana v hipu, ko bi je ne mogel plaati. uj, ta gorski potok,

ki se dvajset korakov odtod žuri med milijoni nicvnikov; enkrat

kipe njega bregovi kakor steklenica napolnjena s šampanjcem, drugi

odkriješ pod uvelim listjem jedva sledove voda, vasi usahne docela

— in vendar je vse odvisno le od teh nekoliko oblakov na nebu, ki

so mi že prefadni, nego da bi o njih pisal lirske pesmi ! A po mojem

srcu naj bi stalno strujila ta trepetajoa strast? Niti ti niti jaz ne

smemo esa takega obetati, ker bi to bilo grešno. Slutimo siccr

nekaj kakor venost, a venost ni v nas — je samo odlesk te ne-

minljivosti, ki jo vidimo okrog sebe. Kakor zrcalo ni krásno, zato

ker se je v njcm gledala Helena, tako ni v loveku venosti, zato

ker je mogoe zaslediti nje odraz v njegovih oeh ..."
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Kolikor ljudje enega dne niso na „dostavenikih" (rendez-

vousih) ali ne spijo doma, borec se z usodo, ki jim je vzela no
in denár, hodijo v úrad pa cesto práv pozno! — iz urada v

gostilno na obed, po obedu v kavarno, pa na veerjo v gostilno,

kjer se pije in igrajo karte ez polnoc, poteín gredo zopet v ka-

varno ali tudi „drugatn" — a pozno proti jutru domov se malo

naspat! Pa zopet v úrad, v gostilno, v kavarno itd. ; a sredi zadim-

Ijene atmosfére „Modrcga Šimla" ali sifilitine družbe „na kliniki"

se jim nekaterim v poznih nonih urah zbudi filozoíski duh, da

prerešetavajo problém lovcštva in malega národa.

Nekak ekstrakt Ijudi enega dne, Bogislav — menda brez pri-

imka, saj je tipus! - v takili hipili silno kritikuje eštvo. Tako-lc

govori (L, 64): „Morda ne mislite pomoci národu iz njega politine

mizerije s pesmicami, kakor misii univerzitetni docent ozdravili

izlumpanega jetinika z raznimi praški? Ne! Ternu je treba monih
jedi, špeha in vina — a predvsem rednega, pravilnega življenja!

In tako ne pomorejo nam niti pesmi niti politine besede, dokler

se ne dvigne javna nravnost na prejšnjo višino, dokler delo za

národ ne prestane biti egoistina gonja za karijero . . , Mali

národ, ki kupuje odloženo obleko, se ponáša v njej, a ne opaža,

da ni zanj sešita, da se mu škrici vlaijo po zemlji. Ne boste

videli nobene ebele, ki bi, ko zasliši na lipi liška, priletela

v ulj, preložila njega spev v ebelji jezik in ga izdajala za vzor

lirike. Ceški národ bi imel pravo do svojega življenja in venega
obstanka, da bi le samo kak takšen eksistiral . . . Je-li kakšna eška
kultúra? Je-li eški národ? . . . Da, je nekak eškonemški národ,

in to smo mi! Jezikovni amfibiji! Naše kelištvo je neuniljivo . , .

prejemati obhájilo pod obojim, sprejemati v sebe vse eškonemški.

Kaka nedoloena, neoklesana osebnost vznikne iz tega! Zakaj nas

tujina ne more razpoznati? Ker smo hermafroditi!... im dobi

injekcijo v podobi tuje besede, postaja njegova hrbtenica mehka
kakor kaša. Pa ni ponosa v njem, c more kje pokazaíi, da je

Ceh, ampak e more to Kajnovo znamcnje im najbolj zatajili! . . .

In ponašamo se, kako se báje naš národ ui lujih jczikov. To je

pravzaprav žalosten faktum, ker svedoi, kako je naš narodni karakler

oslabljen. Naravno! Naša kultúra je po devetih desetinah ncnarodna...

Ne pomagajo nam morálni zaupljivi soncti in ražni navdušeni opo-

mini ä la: Majhcn je ta, kdor je izgjbil v sebe vero in pod. Ne
pomore vera, e pa nimamo milijonarjcv, kateri bi elili odpadlcmu
plemstvu, ki se v najboljšem sluaju posmehuje naši bedi... Smejem
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se vaši kulturi, vaši izobrazbi, vaši vedi in umetnosti, radi katerih

potujete bogve kam v tujino, kakor da bi si cskimak prišel v

Italijo po malo solne zarje smejem se tému, ko pa se tla gube! . .

.

Bogislav je trdil, da je eška literatúra mesena — sam odlesk

tujih literatúr. Jarda ga je opozoril na celo vrsto isto eških pisa-

teljev. Tu je pa Bogislav odgovoril (I. 114): „Pred vsem jih ni cela

vrsta; potem : nekoliko teh izjem potrjujejo pravilo in tretji: spadajo

v glavnem starejši dobi. Pa so zaeli pri nas podirati takozvani kitajski

zid — no, in zdaj so Cehi kanál, po katerera izmenjuje svoje misii západ

z iztokom in sever z jugom. Izkazali so nam isto službo kakor ta,

ki z otroka strga pernico, eš, da je ovira njega gibanju . . . Nikakor

ne, da bi se zaprli od sveta. V trgovini, v obrti, v socialnih idejali

— ne ! Ali kakor imamo v svojem srcu mesta, ki so tujim nepri-

stopna, ki jih uvamo pred duhom vnanjega sveta — tako ima

národ svoj intitnni kot, svoj isto privátni duševni imetek, namre
svojo umetnost, svojo literaturo, ki je tem krasnejša, im popolneje

se mu posrei, jo ouvati tujih vplivov. Tu se mora kitajski zid

postavili iznova, mnogo višji nego prej. Cela vrsta literarnih Kolumbov
nam je hotela pomoci : Eni so nam privážali tuje zlato. A kaj so

delale naše ostale dojilje z národom ? . . . Poglejte naše prevajatelje

!

Ni v francošini, anglešini in drugih jezikih humbuga, ki bi ga brž

ne prenesli v ešino.. . Kaj mi je do Hekube? Kaj mi je do Linggov,

Hamerlingov? Naš mali narodi, ki ima vzdrževati Matico, Pošu-

mavsko Jednoto, Komenskega itd., plaa tisoe za prevode humbuga,

ki ga odtujejo njega lastnemu dúhu — samo da bi bili vsesvetovni,

da bi senám ostali porogali! Duševni parvenui! .
.," Ali je mogoc

se zadržali smeha, itatelji: „. . . štirideset zvezkov. To je krasen in

imeniten rezultát življenskega dela nežnega in ginjenega pesnika . .

."

Tlaeni národ, zahvali se mu! Bil je nežen in ginljiv! Last-

nosti, katerih v svojem boju najbolj potrebuješ. Je sicer zaslužno,

okopávali krompir ali ukvarjati se z govedorejo — ako pa hoete,

da bi rástli, si morate kúpili 40 zvezkov nežnega in ginljivega pe-

snika, v katerih je dal pol svoji pesniški griži! . . . Kakor marsi-

katera visoka osebnost, ne morda iz dobre volje ali iz Ijubezni,

marve samo, da bi imela mir od neumorno nadležnega prosilca,

tako dovoljuje kneginja poezija tem nad mero pridnim pesnikom

napisati tu in tam dobro stvar. In vendar se imajo za mnogo višje

obrtnike nego so drugi. Pisatelj romána je báje dale zaslužnejša

stvar nego ta, ki vzgoji Ijudstvu redo merjasccv, dasi se s asom
v liste iz onega romána previdno zavijajo posmrtni ostanki Ich
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živali. Eiiako zahtcva pcsiiik iiinogo v slavc iicgo pck. lii vcndar

praviloma delata oba veinoma ponoi in pek izdela tekom živ-

Ijcnja, e mu je usoda prijazna, cnako število žemelj, roglikov in

prest kakor pesnik sonetov, románe in tercin . . . Imamo nekaj

dobriii avtorjev. Žalibože, však trpi za nekakim nedostatkom. Na

pr. pesniku M. ne manjka k ncsmrtiiosti ni drugega, nego da bi

umri. Mono si koristi, ako stori to iz gladu. Bo brž javno kano-

niziran za narodnega mueníka in literami historik mu ob popustitvi

taks prisodi naslov in karakter „velii<ega talenta"... Zakaj literatúra

padá? Ker prestaja biti umetnost in postaja obrt. Žurnalist mora

dnevno pisati lanke, romanopisec je sklenil pogodbo s svojim za-

ložnikom, dramatik ima kontrakt z ravnateljem . . . Apolo je bil

nekdaj voditelj Muz. Dandanes si je uredil tvornico za sveke in milo

in komanda nad Múzami se je polastil državni právnik . . . Žensko

vprašanje se šili v ospredje in lastnosti žen prehajajo tudi na môže:

im eše nove rokavice, novi klobuki, nove knjige, nove ideje ..."

Kakor je videti, je Bogislav v nekili stvareh radikalen, a v raz-

merah, kakršne so in ki jih tudi on ne poskúša izpreminjati, je

njegovo stališe temelj odpadnišfva; v njem že rézonira prikrit od-

metnik, ki konstatira le težko bolezen, leka pa ne iše.

Škrobarjev Rupnik odklanja Slovanstvo; Bogislav se ne zmeni

za dunajsko „Slov. Besedo" — ne bi mu bilo treba hoditi tja zato,

da ujame her kakega dvornega svetnika — ampak zato, da pridc

v slovansko kulturno smer in si s tem poeši dušo on, pa literáti,

ki v njih pogreša eško dušo.

Roman „Škrobar" posega bolj v javno življenje nego „Ljudje

enega dne" in lioc biti tudi nekako navodilo za razvoj sloven-

skega národa v Slove nskili goricah, toda sredstvo v dosego tega

nemena ni pravo; zakaj glavni junák, ki daje románu znaaj, je

ženskar in ne politik ter je kljub tistim efemernim Filikinim glasom

za razvoj javnosti brezpomeniben.

esa naj bi se uila inteligenca od Škrobarja za narodno živ-

ljenje? Škrobar sam je negativen in brezpomemben. In vendar hoe
avtor, da bodi njegov junák tisti svetilnik, ki naj sveti iz téme v dan.

Pa oividno je hotel avtor s Sevrom namigniti, kje je rešitev. Ta

mož pa le vasi malo pomodruje z besedo, a njegovih inov sploh

ne vidimo. To je bil Václav Hrubý podjetnejši: glavni junák ro-

mána je bil obenem avtorjev filozof t. j. on sam.

„Ljudje enega dne" so — bržkone žive ve, t. j., ko ne uživajo

— veliki pesimisti, rnogledi mizantropi; vsaj Bogislav, ki je „lovek
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LMiega dne" vsled svoje obupaiie in obupne filozofije. emu živeti,

ko pa niti resnica niti dobrina niti popolnost niso mogoe? . . .

Živeti zato, da bi se nauili latinské gramatike? zato da bi svojega

krojaa oskrbovali z naroili, ali da bi v restavraciji, kjer obedujemo,

imeli en konto ve? (II, 76). loveštvo je slino staji živine, zaprte

v ograji, iz katere ni osvoboditve. Bega zmedena, se ubija, poedine

živali vtikajo glave med late, da jih ne morejo nazaj dobiti . . . Ene

išejo odprtino pri zemlji, druge skaejo v zrak. Cela vrsta je takili,

ki vidijo vzrok svoje nesree v kateri svojih tovarišic in se spušajo

z njo v besen boj — ko si nalomijo rogove, se nekoliko umirijo.

Filozofi te rede legajo resignirano v sredino, da bi se rogali ostalim.

Imajo pravico do tega, ker so to vse že dávno preživeli. Toda vse

modre razprave in vsi duhoviti izreki jim ne pomorejo ez ograjo

in vasih dajejo z glasnim buanjem na znanje svojo breznadnost

in obupnost. Bogislav obžaluje, da se ni narodil kakor prase!

Domov zveer ne gre rad, ker se boji, da bi moríd razmišljati

o Bogu, Ijudstvu, národu in filantropili, „kar bi bilo odlono na

škodo itateljev," rajši gre v ponono kavarno . . . emu iirepeneti

po slávi in nesmrtnosti? Saj bodo veliko veino naših potomcev

tvorili le glupci — za tako nesmrtnost se zahvaljuje (I, 127). Bogi-

slav je nihilist poezije, zlasti lirske, vede, morale, šole itd.

Mislim, da je Václav Hrubý storil práv, da je „Ljudem enega

dne" dal znaaj h u m ori stinega romána; doim so v prejšnjih

poglavjih le poedine, a gosto sejane oponibe humoristine, je zadnji

del, odkoder se nagiblje k zaželjenemu dne smrti, ves humoristien

v celotnih svojih prizorih in situacijah. Tak konec je pri „Ljudeh

enega dne" nele psihološki utemeljen, ampak ustreza tudi „svetovni

pravinosti" : naj žive in se rnuijo, makari kakor Šemrlia, ki mora

doma spati, ker nima denarja, da bi si nakopával težko bolezen,

takozvanega „maka." —
Namen te razprave ni bil niti najmanj, morda buditi kak sum,

da Kraigherjev „Škrobar" ni izvirno in samostalno delo. Zanimala

me je le stvar, to je, slinost problema, ki sta se ga lotila na severu

eh, na jugu Slovenec: slabo delo v narodnih manjšinah, a mono
v ženskih „veinah."

Pripominjam le še, da je Hrubega román zadel ob moau
odpor prizadetih krogov. Roman je bil gotov že 1. 1906 in ponujen

nekaterim praškim záložníkom, a nobeden ga ni sprejel. „Ne motiui

se," pravi urednik „e reem, da avtor v marsiem spominja na

Wilda, dasi je njegova šola bila bolj v Franciji nego v Angliji."
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Ksaver Meško, Mati. Dramatska slika v treli dejanjih. Založila Katoliška

hiikvarna. V Ljiibljani 1914. 8". 124 str.

Meško je mchka, sanjava duša, ki iše zlasti v zadnjem asu povsod Ijubczni,

veliké in tople, a je ne more najti nikjer. Tudi glnvna misel njcgove .Matere" je

Ijubezen in sicer ona do domovine, ki mora vzplamteti v vsakem srcu v tak ogcnj,

da so vsc druge Ijubezni v primeru z njo le zublji, ki se ogrevajo ob nji in rcdc

od nje. Kdor izgubi Ijubezen do domovine, ta izgubi svojo oporo in tla pod seboj,

da páde.

Dejanje se vrši v Strelevi vili ob vcjem trgu na Slovenskem. Oospa Strel-

eva, inženirjeva vdova, ima tri lastne otroke Milana, Ivana in Tinko ter rejenko

Silvo, s katero pa ravnajo vsi tako, da ne more utiti, da je najdenka. Milan je

umetntk in se je izneveril oetovim in materinim názorom o dolžnosti gledc domo-

vinske Ijubezni ter se odtujil domovini. Ivan je dijak, a v asih, ,ko je v slavljenili

naših zavodih, teh herkah tuje, vedno nam písane matere tako: Vse se sme:

Scstanke sme imeti v prvem mraku in v pozni noci s sladkim svojim dekletcem

však trinajstleten fantiek; poliajati sme vso noc po vseh kavarnah in vseh zakotnili

krmah; in však, ki hoe, si sme napiti jetiko in si nakopati druge edne in nc-

edne bolezni; z dvanajstimi leti se sme k vsaki gledališni predstaví, kjer se

razkazujejo góle in polgole ženské, vse to se sme ; a navduševati se za domovino,

za rodno zemljo, za jezik materin, ne, tega se ne sme, to je zloin in greh, ki ne

bo odpušen ne na tem, ne na onem svetu' (II, 10). Ker se je navduševal za do-

movino in se udeležil v svojem mladostnem navdušenju neke domorodne demon-

stracije, je bil izkljuen iz šole. Obupan in užaljen zapusti domovino in odrine v

Ameriko. Silvi postane naenkrat življenjc v Strelevi vili iz nam po veini nera-

zumljivih vzrokov neznosno, vzbudi se ji zavest, da je hi ceste, in kot taki želja

po gozdu, po ciganskem življenju. Pobegniti sklene s cigánom Šandorjem. Ko pride

ta ponjo, razodene Silvi Milan svojo Ijubezen, po kateri je nekdaj rejenka hrepenela.

Zavrnjen zakoljc zaljubljeni umetnik v svoji 'strasti Šandorja. Zato mora v jeo,

Silva pa izvrši svoj sklep in ubeži k cigánom. Tudi v sliki nastopajoi Krížnik,

logar trškega grófa, mora iz trga na drugo mesto, ker se je odtujil domovini in sta

župnik in gospa Streleva proti zákonu Tinkc s lovekom, ki ne isla zemljc,

ki mu daje vsakdanjega krulia, eš da se more roditi iz takega zákona samo zlo

;

vsled esar odkloni Tinka Križnika že sama od sebe, dasi mu prizná svojo Ijubezen.

Tako ostanejo izmed oscb dramatskc slike v prejšnjem krogu samo še župnik kot

propovednik domovinskc Ijubezni in zvest svetovalec Strcleve družine ter gospa

Streleva s Tinko. Obe trpita omenjenc življenske udarce s tiho vdanostjo, a med-

tem ko je pri prvi kot izkušcni žcnski in materi to razumljivo, je Tinka na však

nain premladostna muenica s prevelikim Marijinim sijajem.

Meško bi bil rad domovini Mesija in iz Ijubezni do nje je napísal svojo

dramatsko sliko. Da bi izrazil svojo vzvišeno misel v obliki dráme, si je izbral

nmenjenc osebe. Te je rodila torej vodílna misel, ki ni vzrasla v kaki v drami

nastopajoi osebi, ampak v pisatelju samem, ki govori iz vseh oseb. Zato so osebe

epizódne, bolj ali mnnj kratkega življcnja, glavna misel jili po potrebi privaja na
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oder in odvaja z njega. Zato mislijo tudi mlade osebe pretežke, premune misii,

starejše so pa premalo trdne in brez pravé avtoritete. Mladi se niti Ijubiti ne upajo

práv. Od žiipni'Ka in Streleve pcnavljana trditev o zlí usodi domovini odtujivših

se oseb jih tiši k tlom in zabranjuje tem in onim naravni razvoj misii. V tehni-

nem oziru je Meškova slika zmes realistine in romaníine struje z vsemi starimi

rekviziti (v viharni noci se vraajo nesreneži drug za drugim pod domáci krov

i.t.d.). Dvogovor je zlasti v prvi polovici skoro brez izjeme dolgoasen in predoktri-

naren, šele v drugi polovici oživi. Namen, ki ga je imel Meško s svojo sliko, bi

bil dosegel veliko lepše, ako bi nam bil podal kos tragedije, ki se odigrava pred

njegovimi omi na Koroškem. To bi bila tragedija tudi v sluaju, da bi je nam ne

ponudil v obliki dráme. Oprostiti pa bi se moral svoje sanjavosti in vseh politinih

in stanovskih ozirov. Okovi so najtežji za iimetnika. Dr. Lokar.

Florijan Golar, Kmeke povesti. Knjižnica „Slovenskega ilustrovanega

tednika". III. zvezek. Založila „Zadružna tiskarna" v Krškem. V Ljubljani 1914.

80. 193 str.

Florijan Golar nam je podaril novo knjigo, ki jo bomo itali vselej, kadar

nas bo žejalo po soni preprostosti, mirni naravnosti in dobri volji. Sedem rtic,

povestic, pravijic, ali kako bi jih imenovali, vsebuje in ena je bolj bogata od druge,

polna bujne vsebine. Koliko spominov iz otroških let je nanizanih v venek; že

dávno pozabljeno vstaja vnovi pred nami, napol zabrisano se osveži znova. S

samim „Lovcem Klemenom" se sreamo, ki je v obupu, ker so mu predali še

konja, gnan od lovske strasti in v trdni preveri, da mu bodo v bodoe srne in

zajci sami tekali pred puško, nameril puško proti samému Bogu, ki je visel na

križu pod hrastom sredi polja. Kazen mu ni izostala: sam hudi ga je gonil na

divjem lovu, ki sta ga doživela kmet Štefan in tkalec Peter. In mimogrede slišimo

o kmetu Kordi s Posavja, ki je hodil s sekiro, ki mu jo je zasadil hudi med divjim

lovom v pleca, po svetih Višarjih. - Groza nas obhaja pri povesti o „Alenici in

zmaju" : kaj bo z lepim dekletom, ki tako srno Ijubi svojcga Pavleta, ko bo stopila

v studenec k zmaju? Tresemo se in lasje se nam ježe ob misii, da je izgubljena

;

ali že je skoil njen fánt za njo v tolmun. In na zimo sta se poroila baliato in

košato, kakor se spodobi. - In kdaj smo že uli „o hudem kovau"'-? Velik je bil

in silen, pa dobrega srca in duše; vdovec je bil in majkeno punko je zibal, ko

matere ni bilo doma. Neroden pa je bil tako, da ji je pozabil dati jcsti in piti.

Punka je mono jokala in se ni dala vtolažiti ; luido mu je bilo zato in nobena

druga razlaga mu ni ostala, kakor da je úroená. Kje je tista baba, ki jo je urekla ?

Zmel in zdrobil jo bo. In že je na materin nasvet pristavljen lonec z vodo in tri

slamnate bilke iz zibeli plavajo v njej ; kadar bo voda zavrela, takrat bo prišla.

Tedaj pa se je zgodilo, da je prišla po esti naravnost proti kovanici mati njegove

nove neveste, zaljubljene Minice. Koliko je bilo samozatajcvanje in prcmagovanjc

njegovo; kajti rad jo je imel, a jo je moral vseeno nabiti ! In koliko je bilo truda,

da so se mati potolažili, da se je dosegla sprava in je hudi ková stopil v zakonski

jarem svoje Minice. — Zaudimo se, kako je bilo mogoe, da sta se lepa .Katrica

in hudi" Ijubila? S svojim fantom se je spria Katrica, vdovca Beloglavca je napo-

dila in tistikrat se je zaljubila v samega budia, ki je bil zal fánt in strašno zaljubljon.

Kako se tresemo za njeno ncdolžnost in že bi bilo kmalu prepozno, da ni cerkovnik

Matija sredi noci, preganjan od živalic in vsled bliskanja hudicvih kopit v mislili,

da se dela dan, potegnil za premili zvon svetega Andreja. — „Dve nevešti" je

imel Zrinjev Andrejko, pastirico Mirtovo Tonko in zakleto grajsko gospodino, ki

37
„Ljubljanski zvon" XXXiV. 1914. 12.



586 Književn.i poroila.

se mu je pokazala med pašo v podobi veliké kae s srebrno krono na glavi. Ko

je Andrejko dorastel, se ni vec zmenil za grajsko in zato je morala Mirtova Tonka
še na poroni dan umreti. Princezinje pa še tristo let ne bo nihe rešil. Lepo,

da ne more biti lepše je popisana „Pastirska Ijubezen" Metke in Janezka, ki sta

se visoko na planini v cerkvici svetega Matevža in v krogu svojih ovie tako presrno

Ijubila, da je imel sam svetnik veliko dopadenje nad njima. Jeseni, ko sta gnala

v dolino však na drugo strán, sta se zmenila, da pride Metka o Božiu v Janezkovo

faro k maši. Ali bilo je ni ne o Božiu, ne o Veliki noci, in ko je prignal spomladi

Janezek na planino, je pasel tam star dedec, ki je povedal, da je Metka o Božiu

umrla. Tedaj je planil Janezek v cerkvico in po lestvici v zvonik ter zazvonil kakor

prejšnje ase. Obilo romantike in vendar kal realizma

!

Vse te zgodbe so nekako resnino neresnine, a tudi v vsej svoji namišlje-

nosti globoko obutene. Lirika šili povsod na dan in zlasti, koder opisuje Golar

naravo, se pozná, da se je trudil potlaiti jo s silo, kar se mu pa ne posrei zmerom.

Ljubezni, posebno otroške Ijubezni, pa tako Ijubko še ni naslikal zlepa kdo.

„V Leševju" je rtica, ki spadá sicer pod širokí naslov „Kmekc povesti',

a je v vseh ozirih na isto drugi podiagi zasnovano delo, donesek k psihologiji

naravnegain nezavednega zloinca - otroka. Desetletni deek Ajko sklene v užalje-

nem ponosu, ker je oc namesto njega, kakor prej zmerom, vzel s seboj v gostilno

prvi mlajšo sestrico Špelico, da se mora strašno maševati. Kakor samé od sebe

mu padejo v oi strupene jagode, ki jili da Špelici jcsti. Krásno je slikano premiš-

Ijevanje, kaj bi ji storil, da bi umrla in okrutnost dekova, ki še celo v trenotkili,

ko vlee svojo onemoglo sestrico med gromom in nevihto domov, ne more premagati

strasti, da je ne bi neusmiljeno sunil. Golar je pogledal globoko v otroško dušo in

tudi mnogo videl.

Veliká naslada cele knjige je bogata zakladnica Golarjevega jezika. Zlasti

v izbiri priimkov se lahko spoprime s komerkoli. Glavna vrednost knjige bo pa ta,

da jo z istim úžitkom lahko itata inteligent in preprost lovek. Drugod bi mu jo

odtehtali z zlatom, pri nas so jo morda samo z bakrom.
Felicijan.

Meško Ksaver, Mladim srcem. Drugi zvczek. Izdala in založila Družba

SV. Mohorja v Celovcu. 1914. 8«. 96 str.

Šestero rtic, deloma že znanih, je zbranili v tej knjigi. Kaj pravi v njih

Meško mladim srcem?

„Videl je sreo", pravi avtor v prvi rtici; to je bila Hletna deklica ob lilijah

na gredi, nedolžnost. Blejsko jezero je nastalo iz solz, ki sta jih jokali

nesrena mati izgubljenega siná in pa Mati Božja iz soutja do nje. Bilo je to

takrat, ko se je v naših krajili pa že razširilo kršanstvo, a se je marsikdo izgubil

nazaj v poganstvo ; tako tudi zli sin one matere, ogljarke na skali današnjega

Blejskega grádu. Motiv spominja na nastanek Skaderskega jezera, kakor ga prika-

zuje národná pesem. — „ Moji mali " so nekateri uenci in uenke, zlasti origináli

med njimi. Vasili bi lovek kar odbežal iz šolc od silne nervoznosti in vendar

blagoslavlja razposajencc. SsosedovimPetrkom je avtor nekdaj stavil ob

potoku mline, delal klopotce, se veselil Veliké noci itd., a Petrek je umri ; v spo-

minu nanj gleda svojo lastno mladost. - Petelin in gosak, junáka sosednjili

dvoriš. Resnina zgodba o sosedih, ki se prepirajo radi petelinov in jih mašujejo

na gosakih. Najrealistinejša je ta-Ie zadnja rtica; vcrno je posneta po živijenju.

Avtor zajema tu iz spominov svoje otroške dobe, ki jo je prebil v Slovenskih goricah.
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Na nje spominjajo imena tamošnjih narodovih jedi, kakor je pac tudi „Petrek"

zares živel v njegovi domovini. — In sodba o knjigi poprek? Slike, kakor je prvá,

otrok sam ne bo ital z zanimanjem, ker nedolžnosti še ne vidi — kot objekta
pred seboj. To je kardinálna zmotá mnogih mladinskih pisateljev, da stavijo nekatere

svoje objekte otrokom pred oi, dasi otroci onih dejstev še ne morejo videti. Vobe
pa je rei, da je ta drugi zvezek Meškovih mladinskih spisov epinejši in zato

primernejši, nego je bil prvi. Seveda je pri Mešku stvar taká: e pusti avtor svojo

liriko, izgubi tudi poezijo, to utimo pri tej knjigi. Seveda s tem ni reeno, da bi

otroci knjige ne jemali radi v roke. Segaii bodo po njej tem rajši, ker jo krasi precej-

šnje število slik. Le oglej si na pr. sliko na str. 16, kako „prijatelja stavila mline".

ali sliko na str. 25, kako strie ková pripoveduje bájke, ali „Lekseja ob prepadu"

str. 69. Ne vem, e bo slika „Petelin filozofira" (str. 75) pomagala mladim itateljem

razumeti njegove besede o „drugih bitjih njegove vrste" in o racah, ki so „šele na

prvotní stopinji razvoja". Za odrasle je petelin — filozof vsekakor originalen pojav.

Nik. Voznik.

Slovenské veernice. 68. zvezek. Izdala in založila Družba sv. Mohorja v

Celovcu. 1914. 8°. 160 str.

Glavno besedo ima Kostanjevec, zaetek in konec, uvodno in zakljuno

povest. Njegovo „Novo živijenje" je povest, ki naj bi predoila Ijudstvu potrebo in

pomen dobre šole z dobrim uiteljem, posojilnice, mlatilnice in podobnega. Obenem
je povest, v katere prípisu se pisatelj nekako opraviuje pred bralci: oprostite, da

moj junák ni poginil klavrne smrti, ampak pregnal lenobo in se vzdignil k novému
življenju dela. Gospod pisatelj sam se je pri svojem pisanju seveda skrbno ogibal

vsake „novotarije" z blagim namenom, le drugim koristiti in — tudi to je nekaj,

„Gozdarjevi spomini" pa so konglomerát razlinih dogodkov, brez posebno tesnili

stikov. Zgodovina postené, dobre hribovske vaši, zaverovane v svojega uitelja in

župnika, brez vsake gostilne in brez hrepenenja po dolinskcm pohujšanem svetu,

ki se je ez no spremenila v kraj cvetoe industrije.. pijanstva in skratka vsega —
hudega. In vse to se je posreilo enemu samému loveku, ki se mu nazadnje ne

da niesar drugega oitati, nego zdrav egoizem. Pisatelj se menda drži pregovoia:

namen posveuje sredstva, zato z mirno dušo — poleg mnogo drugih primerov —
mešanstvu oitá najhujše. Na mnogih mestih smrdi kar po hujskariji. Ne vem, e
si bo družba na ta nain „morda pridobila novih itateljev."

Dr. Iva esnika „Kristus" je rtica iz umetniškega življenja. Ako bi bil

as dejanja za par stoletij nazaj pomaknjen, bi ji ne bilo niesar podtikati, tako

pa nas neprijetno dirne, ko slikar Angelo „smukne v kupé drugega razreda in

udobno sede na mehko klop." - Pri K sa ver j u Mešku bi naj židovstvo v sred-

njem Štajerju predstavljalo tudi nekake kobilice za Slovensko Ijudstvo, ki jih pa
Bog strahovito kaznuje. V izražanju tihe žalosti je v Mešku precej mojstra in tudi

splošna stvar ni slabo pisana. — Pavel Perko se strogo drži svoje teorije: za
senco greha neizprosna kazen; zato se mora njegovemu „Goljufu", ki pravzaprav
niti goljuf ni, zmešati med gromom in bliskom in brez vsake prepriijive motivacije

in samoumevno mora tudi umreti. Zakrknjenemu grešniku, ki ves svoj živ dan ne
premišljuje drugega, kakor kako bi grešil, ne pride vest pri najmanjšem do živega.

— Dr. M. Dolenca „Pravdarska strast gotova propast" je povest, ki naj ustavi

marsikoga„ na poti, ki vodi, e že ne v kaznilnico, pa v gotovo nesreo in pogubo',
precej zadušijivo pisana. Od poetov naletimo samo na Josipa Lovrenica. Ni samo
suho zlato, pa vendar tudi ktero zrnje vmes. Prvaijo pa „Litavski motivi" in
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„Vipavska romanca"; ali zdi se nam, da nani je zvenelo pred nedavnim že nekaj

podobnega po ušesili. „Zahvalnemii psalmu", poeziji v prozi, pa manjka svetega

zanosa. Felicijan.

Koledar (Vestník) XXIX. šolske Družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani

za navadno leto 1915. Izdalo in založilo vodstvo V Ljubljani, 1914. Si^. 174-r oglasi.

Cena 1 K 20 v.

Poleg obiajnega koledarja itamo življenjepisa družbinih dobrotnikov Frana

Babica in župnika Škrjanca. „Turška pravica', ki se je delila nesreni raji dolgih

400 let, nam pripoveduje par zanimivih spominov izza dobe okupacije Bosne in

Hercegovine. J. V. Suborskega bogata zbirka slovanskih osebnih, moških in žen-

skih imen zasliíži pozornost. — V .Vestníku" nam podaja družba podrobne sestavijeno

bilanco o njeni imovini in pregled o delovanju podružnic. Proraun za 1. 1915 bodi

vsakemu rodoljubu posebno priporoen.

Rocznik slawistyczny, vydawany przez Jana Losia, Kazimierza Nitscha

i Jana Rozwad owski ego Kraków, 1913. V. S". IV + 342 str. 8 K.

Ta letnik glasila poijske slavistike bo pred vsem zanimal tiste, ki sc bavijo

z vprašanjem o slovanskí pradomoviní in kar je s tem v zvezi, z odnošaji slovansko-

baltskími, slovansko-finskimí. Slavist Šahmatov iše prvotná bivališa Slovanov

ob Dvini in Njemenu tako, da bi bili Balti prvotno južno od njih, ter smatra Ta-

citove Venete za Kelte. Kazimir B u ga in Jan Rozwadovvski se ternu mnenju

in njega dokazilom upirata. Nas tu zanimajo le posameznosti; na pr. keltskega

izvora je pac ime reke Vislc, baltskega pa i.ne reice llije == nemški Eilau (prim.

slov. il, ilovica), „Visia" utegne biti od korea „veis-" = tei ter v zvezi s

pruskim imenom Weyssen in s poijskim „Vysoká" (reka v guberniji Suvalki).

„Beskide* v Karpatih je pa najbrž tolmaiti z nemško besedo „Bescheid" = Tren-

nung, Abmachung; prim. Wasser-scheide ! Zelo obsežen je kritini del letnika;

ocenja sc Brochova „Slovanská fonetika", drugo izdanje Vondrákove „Altkirchen-

slawische Grammatik', Jagieva „Entstehungsgeschichte" itd. Maks Vasm er posvea

„Kritisches und Antikritisches zur neueren slawischen Etymológie". Po telí izvajanjih

je ,gord" postal „gra šele potem, ko so se Slovani razširili po Balkánu in po

današnji Avstriji ; zato se v teh pokrajinah tuja imena krajev še metatezirajo, kakor:

Arsia = Rasa, Veldes — Bied, Carnia Kranj, Spalatum = Splet, Sirmium Srem.

Glede etimologije besede „Nemec" od „nem" sc naglaša, da neizobraženi Ijudje

vsakega národa vedno jako glasno govore s tujci, ki niso zmožni njih jezika, in

da jih imenujejo .nemé", e kljub tému ne dobe odgovora. To izkustvo ima

Vasmer s svojlh potovanj po Grškem in Albaniji. Prof. Von drak tolmai poljsko

obliko „dziš" -- danes, Mikkola pa poljsko besodo „kobieta" = žena od .kob" -

duša, oseba. V trctjem, bibliografskem delu je pregled slavistinih spisov pri

vseh slovanskih narodih iz I. 1912. Slovenskí dcl je oskrbel dr. Janko ŠIebinger.

Dr. Fr. Ileši.
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Izvirne

krásne plafnice
za

^^Ljubljanskí Zvon"
za letnik XXXIII.

se dobé v naslednjih finih barvah

:

ognjeno- in ešnjevo-rdee, havana-

rjave, olivkaste, temno- in svetlo-

zelené, llsije, sivé, azurne, svetlo-

modré in dr.

PiatQlte se dobivajo tudi za m m\ izšle Itnike.

Vnanji naroniki naronino na platnice

pošiljajo lahko skupno z naronino na

„Ljubljanski Zvon".

Cena platnicam je v Ljubljani po

K 1-40, s pošto K 1-50.

Znesek naj se blagovoli posiati napre)

po poštni nakaznicl ali pa v znamkah.

lYÄN BONHé
v Ljubljani.
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Publikacije Matice Hrvatske za leto 1913.

1. Branko Vodník, Povijest hrvatske književnosti. Knjiga I.

S úvodom V. Jagia, O hrvatskoj glagolskoj književnosti.

2. Vlád. Názor. Istarske prie.

3. A. A š ker c, Izbrane pjesme. Priredio dr. A. Ba za la.

4. B. Bu d i sa vi j e vi, S Like grude. Prie.

5. M. Car Emin, Izza plime. Roman.

6. Andro Kovaevi, Poslednji Nenadi. Roman.

7. J. S. Turgenjev, Dim. Preveo Mirko Divkovié.

8. Novovjeki izumi. Knjiga IV. Napísali Dr. Anton Kuera
i Dr. Stanko Pliveli.

9. Uzroci zloina.

10. FedoŠiši, Hrvatska povijest. Tred dío. Od g. 179—1847.

11. Sofoklove tragédie. Preveo Koloman R a c.

Rad. Košuti, Gramatika ruskog jezika. II. Oblíci. Beograd, 1914.

V. 8«. XVI. + 276 str. Vez. 2-50 din.

La Rošfuko, Maksime. Izdao S. B. Cvijanoví. Beograd 1914.

M. S". 86 str. Broš. 1-20 dín.

eská my si. asopis filosofický. Praha 1913. Ro. XIV, seS. 4.
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reyistiolfiiM zadnioa z neoigejeno zavezo v LjDliljani

:: obrestuje hranilne vloge po istih ::

47*7.O
brez odbitka rentnega dávka, katerega

plaujeposojilnicasatnazasvojevložnike.

Posojilnica posojuje svoj denár na varná

kmeka posestva, radi tega je tudi ves

denár pri njej popolnoma varno naložen.

Gospódarstvo posojilnice vodijo gg.:

Ivan Knez, veletržec in velepos. v Ljubljani.

Andrej Šarabon, veletržec in pos. v Ljubljani.

Josip Lene, veletržec in posestnik v Ljubljani,

Ivan Meja. veletržec v Ljubljani,

Anton Poganik, posestnik v Spodnji Šiški,

Franc Jarc, posestnik v Medvodah,
Avgust Jenko, posestnik v Ljubljani,

Alojzij Vodník, kamnosek in pos. v Ljubljani.

Rezervní základ K 800.000-—.

llDiavDo pieniDžeDii! koDti leta 1912 K 19,000.000.

x SBC Ustanovljeno leta 1881. ::s8



Uredništvu poslane književne novosti:

Dr. Ivan Prijatelj, Janko Kersnik, njega delo in doba. Sešitek II.

in III. V Ljubljani 1914. Založil L. Schwentner. 8^ 644 str.

Broš. 5 K, po posti 5 K 55 v. (Ves VI. zvezek v pi. vez. 9 K,

pol franc. 10 K; po posti 55 v vec.)

Milan Pugelj, Mimo ciljev. Knjižnica „Slovenskegailustr. tednika",

II. knjiga. V Ljubljani, 1914. M. 8^ 180 str. Vez. 2 K 50 v.

Engelbert Gangl, Moje obzorje. Uiteljska tiskarna. Ljubljana, 1914.

8^ V + 154 str. Vez. 3 K, po posti 20 v ve.

M. Andrew Carnegie, Za svetovno razsodiše. Poslovenil Fran.

Ser. Šegula (Pragersko, Štaj.) Tretja iždaja. V lastni založbi.

1914. 8°. 50 str. Brezplano.

Spomin na Gosposvetsko polje. Ob petstoletnici zadnjega sloven-

skega umešenja koroških vojvod poklanja prijateljem koroških

Slovencev dr. Val. Roži. Celovec 1914. Založil pisaselj. V 8.

24 str. 50 v.

Knjigarna Gece Kohna v Belgradu:

Slobodan Jovanovi, Osnovi právne teorije v državi. Drugo pre-

radjeno in prošireno izdanje. 1914. 4°. V + 321 str. 7 din.

Dr. Velímir Bajki c, Kritické študije o našim ratovima 1912. g. 8°.

122 str. Cena 1*50 din.

Jasa Tomi, Seoba u Srbiju i ija da bude zemlja u oslobodjenim

srpskim krajevima? 1914. 8°. 65 str. Cena 1 din.

Vojeslav M. Jovanovi, Karijera. 1914. 8°. VIII.+ 266 str. Cena 3 din.

Nevesinjski, S orlovskih krševa. 1914. 8°. 273 str. Cena 3 din.

M. M. Uskokovic, edomir Ili. Roman. 1914. 8^ 314 str. Broš

3-50 din.

Mihovil Nikolic, Vjeruka, posljednje poglavje. Omot Bele

Csikosa-Sessie. Zagreb. 1914. Vlastitom piševom nákladom.

8«. 53 str. 2 K.

Bogdan Po p o vie, Ogledi iz književnosti i umetnosti. Beograd 1914.

Izdanje S. B. Cvijanovia. V. 8°. VIII -f 242 str. Broš. 4-50 din.

Bibliotéka jugoslavenske nacionalistické omladine. U Zagrebu

1914. — Br. 1. Giuseppe Mazzini, Ljubav i zadaa žene.

S talijanskog Zdenko Nikolic. 8°. 27 str. 40 v. — Sv. 2.

Miloš Gjuri, Vidqvdanska etika. 8°. 79 str. Cena 1 K.



registiDvana zadiags z neomejeDO zavezo v llobljani

:: obrestuje hranilne vloge po istih ::

4%7.
brez odbitka rentnega dávka, katerega

plaujeposojiinicasatnazasvojevložnike.

Posojilnica posojuje svoj denár na varná

kmeka posestva, radi tega je tudi ves

denár pri njej popolnoma varno naložen.

Gospodarstvo posojilnice vodijo gg.

:

Ivan Knez, veletržec in velepos., v Ljubljani.

Andrej Šarabon, veletržec in pos. v Ljubljani.

Josip Lene, veletržec in posestnik v Ljubljani,

Ivan Meja, veletržec v Ljubljani,

Anton Poganik, posestnik v Spodnji Šiški,

Franc Jarc, posestnik v Medvodah,
Avgust Jenko, posestnik v Ljubljani,

Alojzij Vodník, kamnosek in pos. v Ljubljani.

Rezervní základ K 800.000'—.

llpiavDO pieie ItoDii leta 1812 K 19,000.000.

:e:e Ustanovljeno leta 1881.







?ÍB-?íUií^^^jóš^^ÍlL.

AP
58
L5
leto 3-i

Ljubljánski zvon

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




